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 , هلجم یهراب رد ٍدع

 کش رمک یاههنن زهنب ا جینک هج
 یارب یمامن هب تامحالت . هتفه نیا(

 یهنا وشپ !ر یته رگا و نول « نیننام»

 اتسیسهراس نینب 4 ۰ میتشادگسن شالت نیا
 یامهاب ۰ هلحب یهناجیاچ . تفابیمن راثتنا

 .شح راحم ینارگ لابق رد دراد هک ,یتین نح

 یاهنرف .دص رد ۳۰ هک دش نآ زا رزگان

 شنا زفا. راد نبا و . .دبا زن امتیسراتس پاچ

 یلام ناو زا هک دون ینح رد : پاچ
 یتیعقوم رش . ور نیزا مه . دش توریل ام
 دو هلجم یلملصت شاجنا هک مينفرگ رارق

 ؟ تسادک هلجم كب یاههبزه رو بس
 ,هتفاب راتنا هک یا« همان شجس» تداهت هب

 نیزا هک د.ابیم راثتنا ۰ هبرشن ۵۰۰ دونح

 همانزور طادر ار یلات هدزناپ هد مقر

 همین مسقر يا ییفباع . دینیبیم اهشورف
 هک تسیلاه هبرشن ؟ تساچک + يراره
 , دناميم ۰ هدناوخان»« و« نیوا»

 ناشباچ و د.فاک فرصم ایا

 . هزا رهاظتم یاهیراکشومارف #۶

 : ناگ د ننک هیهت نیمهار امش یاهملیف , زاسملیفیاقآ

 زا ... هدش راس پس ار یعروت نیچ ثاب

 درزس یناتوطب هاگیاپ هب . وس رگید

 یاه دغاک هک

 دوم یسناههبرش و دبارفایم اگترب

 ؛ دنراد رایتخا رد ار هدمع

 شاه هرامشکن شورفر هک انسمرات

 دودحم یلاهیهگآ قیرط زا و تسیکس
 اب ههجاوم رد ۰ دوشیم اسرهن یاهینغت
 ذغاک و پاچ یینوزف هیور یاههنیزه
 و اهتسن سای ۰ هدهنا ا .انکسه مخ رمک

 «یئامن» هک مس وخ ناملاگ دنا وخ تاهجوت

 ميدناب و

 ید و زفایم هلج تیف رب .دیابيم

 بلالعم زا هحدص تنه هک اب . دون اور هک

 راضخن ماجاا رس ؟ دناتسن هچ . ميتساکبع

 رد يلبدعت زین ناتناگ دناوخ عفانم ظنح

 هبار طسوب وللات هک میدش ریزگان اههنیره
 ..ار نیزا ات مسک لقتم ۳۵ و۴ تاحتع

 بلاطمزا هن ,و منا زتس هلچم یاهیرا هن

 8 مس ۳۳

 بلاطم

 ایملف عدس

 یروآنرگ ادمیاهدرک شالت و

 میشاب هدنک یفال

 ود رد هک مه

 يهاکب

 سل

 باجرب ۳: و۲ ی هحنس

 باچجن یلحاد باتتص رد و فدح , .اسرسه

 9 دوغ اعفح اهولات ات مياهدناسر

 هداد یلاعهدعو ؟ درک ناسنبابیم هچ

 یاهیهگآ قیرط زا هک هدخ

 لداعم یدودح ات هلجبیاه

 اراهولبات اهن هن ۰ اهمیعو

 لب ۰ دنادرگ ميیهاوخ رب تضخن یاج

 ی ٩ . دب ۶۱ ميهاوخح مه هلجب تاحتبح

 ود نرد هکناجه و هد لوف ار

 م هها وخ ناداوفرب دیاهدون .دهاخ هزات

 هاتبا

 شب عصو ر 1 و

 هبزه ینلود

 یضحم ه . دوش

 نا ماحتا

 ی

 و سنسانم افسع؛ هدمآ

 نیس هل ربا نانناگد منا وخ هک میراددسا

 هتسه نوچع ء ددابرد اراب فرخ یعصو

 دل رط زا میناوت ان دنشاب نامرانک رد

 رندذوز م ۰ اهسرگلد و اهتیجم سا
 مسنادرگ ی اب ییشیب تیعقوم هب ار هلجب

 زا هد هداد ام ه هک یلاهمدعو شاک و

 ات ددنوپپ لس و دیآرن فرح یلحرم

 ناعرا رف مینا وب میزاس یلعع ار

 ؟ هنرگم دناهدرک هیهت «تسرپ لوپو وجدوس »
 زا عافد دص . ار ملق نا ۲2

 ار«ف اصنا» هرادنا نآ اما . تی یک

 : یفحاب فرح لایق رد .دناوپمن هک هدماشيم

 رهاظن یو هک هاگنآ هو دناب شوماخ

 .. نزیخرب اههنگ زا یگنر ود و
 دا زاملیف زا یکیاپ هتشذگ یهفه رد

 رتیت نلا اب دون مدخ وگتنگ یاهلحم رد
 ناگدنک هبیت ۰ ناشبا یوس زا هدخ ناونع

 , دساتسرپ لوپ و وجدوس : یسراف یاس

 تیمومع + رلتن راهطا ننا ؟ ارچ یفاصنایب
 رکود یاهاقر هووشیخ تک دراد
 هزانو ؟ناثاهج ابا دراد وجدوس و راکعیط

 امن مت 8 نت

 بتعص - تراجت» كي - یونارف یاش
 .رتهوداصت#ا زا یاهتخیمآ . تسا ۰ رج

 ار ینامکس "تیم نیمه رد - مياهتنادو

 دناهدیش وپمنچ:اصتقا زا. ره ما رتحا هب هک
 ۳/۳ و ها تا

 دراد تسیااف امنیم رد هکنيا فرص

 هچ و دسسک ملف یاد ار شایتین
 ات اههطباح هعسلگه ؟ دنا شا رب زیچ

 ۰ تسا هدروخ هرگ و مه رد هزادنا نیا
 هتناددنا ونیم یئانعم هچ ۰ بوخ راک كپ

 لوپ شن نا .. هچ هچ و هب هب ؟ دناب |

 و رگب زاب و را

 سا فرج

 درسلهووسنزپ و ومتاگن
 و دادرسگ راک و روکد

 ناش ار دوخ یتایب یقو ۰ زاملف

 ناشیا یلاتس. تطنملیفدچ یهبهآ هک .دهدیم

 ناندوخ یهشگب ناگدننک هیهت نسه ار

 . دناهدپد همپ لوب و وجدوس *
 یراملیف ناشبادتنادسهکنبا هب یهاگآ اب

 تحورس هکنادچهساشو رف شلیف هک تسن

 « تسروب

 ۱ اه ی ی ی هر

۲ 
۲ 
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 ۱۰ نابترابآ تب ۲ هرابش بس تلوزور یابتبا - تلود هزاورد هارراهچ : یناشن

 جرم ۱

 نایز و دندرت

 ربا هک لا

 هن - یداصتقا

 ار ناشاهبلیف یهب ره

 دندرواب رت من و دیدبد

 مش ؛ یک .اتنف ؛ یک

 هبام رس هک دتسادس داد - هیاب وچدوس

 نداد تسد زا یتعب ابش یایلن رد

 اصک ناتناعتا الاح ..... هنامرس ننا

 ؟ هتفر

 هک دید دمها هح یتشگنا رس باسح كي ه

 یخ

 یگتفههلجم

 امنیسهالتس
 نایتسلاگ - پ : زایتما هدنراد

 لای. ۰
 (مداهچد تسب لاس)۱ ۰۱۰ لسلسم - (دیردج هدود) ۲۰۴ هدامش 3

 یتسپ قودنص نفلت ملک اقا
 تاریا رهم یزاسروارگ : زا یگنر ریواصت و یگنر : یبک ملیف

 ۸۳۹4۵۰ - ۰ نفلت - كيفا رگ ز ام پاچ : زا نتم و یگنر ریواصت پاچ

 نیس دبشیم مه صوح
 نا وناخ ت هه » لاب رس كحصع

 و تشناپلد شو تامل هک . تس

 شیامن هب هرابود الاح « «دندرک فیک تخایج

 متد شأک !.. هک یتار .دناهخاذگ
 هک دشمن هلحاو : برف مدرم یهناهب نآ

 مرابود نوجع نا نارگاتامن تساوخرد

 , دوشپم شخب
 تسین یاهمان رب هک دندوب فرتعب شاک

 نیا رایجارم زا و هدیشک ه هتچ و

 ,دوب ببرف مکتسد مینکیم رارکت ار لابرس
 فا رش ریذپ و اضر اپارس هک مه اد و

 فرش لجت یسسج دنکیم قرف عضو نوا

 هک هدافاو ننفگ هبهب مه یلک و ندناسر

 دیلانشآ و دیسه یرتشم هک امش رطاخ شحب

 ! میدرکس ور ار یاهفحت نینچ هنرگو

 تساهفرحنآ زا رگید نیا
 لابرم یا راو ميروپصام

 اشامت - هلعوح اب - مه ار شرتلجن
 افلل اما . همهآآ یور مهنبا . مناهدرک

 ! نونمم . دیراذگن نامرس تم

 یسه ار ام یهدبر نازاسلیف بوخ یاهملیف
 راسگر : دناهدید هیه ۰ ناگدننک هبهت

 اشگت ؛ار یچسپ « ار هع و هبیرغ ؛ ار
 الاح ۰, ار اد صخخ یاهیلیفو

 ؟ هر احک ناتقفاصتا

 هانوسک ملیف كي نتخاد هک ۰ داب

 هدرب نیمچ « ین ود شخب كاب رل ریلی

 « دایمو ,... هاشاب هتفرگ ناتنامشچ یولح

 شحل نسه رد دلب ملبف ثي یاهددع وهک

 , دشاب هتشادا + یراکنا ننچ هب !ر امش

 هه اش <« هتخالن » ملیف ننزا هک

 و ,تخاب + تسربلو و وجدوس ناگد نک

 دندرکن یگتلد و دنتسشن مه شررص یاب

 , دشاب هتشلد زگا یرگن عقاو و فاصنا

 هدخ هلاقت ی اعن دح رد ار دوخ یهتنک

 !؟قاسنا وک ۰ ابا تفاب دیهاوخ هلا رهام و

 | هست زد
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 ۳۹۳۳۱۳ نفلت -



 را یصاصتخا تاعباشو رامخا

 نیئوک ینوتنآ
 فو رعم یه رهچج
 اکی رمآ یاهنیس

 ی وگتفگ یط
 رد یصاصتخا

 هب هاگ دو رف

 هراتسراکا یخ

 تگ هچ, امنیس

 هک ِ ۳ ِ

 تساتق ها میع

 قما یارباش نیلوک ینوتنآیاقآ [2
 اکیرمآ و ناربایامیس هثرتشم لوصحت رد ۳ ۳

 یا هرال ,: نات رظظن .دیاهدمآ روثک نیا

 ۲ تسچ نا را

 اب مناديسس زیچ چی ی ناریا یامییسهرابرد نم

 3 ۰ 4 منکپ ملاوتیمن زین یرله
 ۱ ۳م بم ۵ ۱ ۵ ۵4 حس

 :هنیدرک تاعما ار ملیف نیا رد یزادداد هما
 ه ۱ 0 ۹ ۳ 9 ۰ هم

 ۳ هبهت یلنملانب كم رد هک ملیف یا لس هتس ۳9 بس 

 ]5 26 رب زا مهرک موج لوپ نوبم سس
 ۳ 2 نان رک راک هلمج میم هیه ۰ تسوف ينيح م

 1 متحاتیم بوخ رپ رذآ نلاگشیپ نه میان وز قرو ار هلجم تاحفس دع

 ۱ تاداسهشب هچناچ ناراب 0 ۰ نآ یفرواپ ه نشستم 2

 ۱ ی تفاهرارا ملی رديزايارييوخ اد رد تیک هتح .یچ
 ۱ زآ يسرپ بجعناپ هانفا (تش* یشنیلوآ منی هراس 7

 ۴ همه تر بیراپرد وگنان م,خ ناتسا نیئوک یفوت . ید و
 نا را وهم ۱۳ ۱۹, .دینک یم بکچ نانهطس رو! به و 33 85۳۹ /

 ی :تفک مدير ملبف اب ری رم ۳ ۰ هس 1 ی 2 عن 1 ۱ 9

 شا دن اش ینوع یاقآ 2 شتسارمتید از زگنات نیرخآ نم - اوج کز
 سن دیته یقرع درم كي شقن رگیرا -ینولم یفو دوب ینوخ هانیه ما سا 1 9

 ۳9م 7 یافبا رددح هچا ناتدوخ و تحاقپ 4 تسا دح ۱ ۳ 9 ۳ ِچ و

 ۳ دوب _دهاوخطمقس یئدح ده هکارچ دن زبسخس

 اتم هزاتس ت ۲۰۸ هزامش .  ..ت ( هحفص



 ویرانس هک ییانک نم
 هما ۳ منیاوخ هنش هتشوت ا نا ۱

 رج + تسا هنما مشوخ یلپخ را

 ربنیپیارب ناهج كلام مامن هک منسقالع

 سه و شال 5 رتنم

 ریخااهناوج يامنیس نیلوک ی اقآ )
 یدابر یادصورا# اید مات رد و رود

 ار اهسسنف هاگ اهنآ و تاهدو

 نلا رد نان رظن اش .دناهئر راتک
1 

 *.. سسچ

 -سب

 دروس

 تخس اهنارج

 دیبا تیلاص ءا

 هب نم هس

 هک مراد هدیفع و ماهتسلد
 هناوج . دشاب رایاهنا یار

 لکش رهب دبابو دنتسه امنوب نیا یاهدیم

 رطع ره ر

 درک یریگ ولج نانندش رم زا

 مورخ اراتیم هک ینامز نمدوخ
 تیسمتامح رکا میوب ناوچ یلیخ مدرک ۱

 د نالا هوبن یمرگلن و یتحم و هندرک

 ماون دح نیا و مدون ینونک تیعقوم
 مدروایمس

 اصن رد دیهاوخیم یکات []
 ؟ دیک تیلاف

 دنها وضب ..رم هک نامز ره ٩

 هیار میاب هک تسا زاب

 یازچ و ( و نلاس ن

 یرگپد زیچ مرورود یاهمنآ
 یاههتبشو اعهلیم نآ تنپ هلس ؛یا,!یلو

 هاگن ( هک مابیم ار یتاه.زهچ نوری

 اهنا .ده«يم ناکت تم میام قاتنم

 نوخ رد

 ماءدپدش !ر ِ ٍِ

 ال هنیص هب. قتح هک تسا یلقام
 هک ینامز ان و دزادنایم نایرجپ رتلس نه

 نم روهیولچ ناشیارب دنهاوخب ارم مدرم
 درک مهاوخ شن یاد

 دسگ اهناوج .ا سلوک یاقآ [7
 اهتآ زا كسادآ راکن منادب ها وخیع ملد

 ؟,.دیراد هقالع

 سهاهنیتساد + ونیچاپلایاهملیف سم

 ناثایزاپرا و مادید "ر هروف درتربار و

 مریم تدل یخ

 نادس رهزا <راسب سلوک یاقآ 0
 اس یالگ دهن رک همج ز اهم سدق

 ینادرگ راک + یرگیزاب رزادعب سوسلپ
 هبمز نیارداش ارچ دناهدروآ ور ملف
 ؛..,ایافادن ناشندوخ زا یاهقالاع

 یسللملانیروتکآ كي نمشمار -
 سرودیولح رنتیب دهاوخیم ملت و مص

 منک تیلاعق هحم تتپ رد ۷ ناب
 هموسوهک دس ریبن رظنب رطاخ ناب

 نیبرود یولج زا ارم یزور ینادرگر
 ,دنک روع

 یسوریسد اب هزیو ینوگتفگ * |

 . دش نا رهت دراو یصخش دادنچمو راب نت < اب یللملاس رکسیلوتهدننا وحی ور سسد سس 4

 یبوخ لادقتسا رابنبا:سسور سیمد

 .دینا وخبمدنبآ هتفههک .روآ لسعب امراگن ربخابیلصنمیوگتفگ یسوریمد 0

 و قاچ هنناوخ ی سیمد

 نزوولمک ۳ المان هب هلج

 نارهت هب را نیموس یارب بن دراد

 رصس ود را یسعد یراگنا

 یشوخ و بوخ تارطاح شاهتشذگ
 دنجم توعد دوب هدر ها مه

 تف ربذب ترس یار ار یتنادسقالع

 ال وب تان: اوخیسور سمعود

 درد تماقا ییراپ رد هک _س

 ! دمابن لمعب نمزآ

 لابقتسا اب شاه ترسنک بلعا ردو

 دوشیم و ریوز اهنآ دایز
 ون و شیز ۰ هثج

 هک وا ! دنناماد , ساپل هیه زا رتمه و

 زا شیب تس زاب زین مکش یورات
 هب ک ثامک هدنناوخ نیا ترهش هب همح

 ۰ تسا

 هب شدورو ماگنه يسوز سیعد
 یسوصح نا دنچ ۸ و راب نت 4 نا رهن
 ! دوب هدروا هازمه شدوخ اب

 رطاخب هدنناوخ نیا یامیپاوح

 هبرک هب هزاباک نس یود شوک وک
 ! مناوخنمناوتیمن نم :تفگ وداتفا

 عفو شیپ بل دنچ هک یماکه 2
 هدنناوحشوگ وگ كنو هراباگ ددجم حاتفا
 هفرسیور همانرس یارجا ی رب فورعم

 تشپ زاهبرگاب + هدرک ضقب نایگان دو
 شنا و داا ون یمن هک تفگ نوفورکیم

 هک دند« هدک هیز بیعت هه

 هک یياهدع ؟ دوب هدافا یقانتا 1.ارچ
 یادص ۱ هرادو» دندون هدر تس یلاح

 ددج ندناوح یاضاتت شوگوگ زا دش
 شوگ و ريلو دندرک ار یتساوخرد هنارت

 دوسچ درگ يم هبرگ طقف نیناوخ یاجب
 دنفر ار هاهآ رابود شرتسک زا هورگ

 .دناوحب تا و وا یلو
 شوگ و .دد توکس اچ همه دعب

 :تفگ نینچ هبرگاب دجب یاهنحل . تشن
 لاح رب اهش . .دینخب رب

 اتچنا تحارتل و حیرت نیت یارب
 دسنارنگن شوخ هکسا یار . دپاهدمآ
 نیارد هک دناهنددوخ نم زا یگنهآ یلو
 نيا هک ارچ متسین شبا رجا « رداف هلحل

 هدزحس هب ثابدز شایفاسا یاهراپ

۱ 

 زاتحب یاهظحل هک ام راگنربخ

 دوب دابآرهم هاگدورف رب وا دورو

 ۰ دسیونیم
 یمن

 هورو صحس و دوب یناسع و هتفوک
 مامت نوتبارشابرا لتح رد شفانا هب

 ر ب خو درک لنف اراهرد

 لاو نیا باوج رد وا ناهارمه
 شدوخ اب یزیچهچ سسور سیمد هک
 تک هدزوآ ءارمهب

 رخ شپاه نادمچ زا شتسار
 یقاشایاهراب زا یرادقم یلو مرانن
 كيزوم لئاسوو تاودا هپ طوپرم
 اهنآ 7لیصاصتخا زوج هک تسوا
 . تنک یم هدافتسا

 شامادرپ ممتاز ان یسور سیمد
  نصکغ ..ا.یلاقوف هکیلاح رد

 اهراگنییخ اپ دیسریم رظنپ تحاران
 هک تا هیالک . تسش تیحس هب

 شیاههمانرب زا هزات رغس رد مدرم ارچ

 ,هتسخ «داحا |قوع سو ر

 هسا

 , دن هدروابن لمعب یلایتتسا

 تک رش یشترسک چیه رد یلو
 شروصت رگ ره هک ارچ تشاد مهاوخن
 نا 3 میاههحان رپ هک مدرک یمن ار

 وریور یدرس اپ دح
 عشو یسوز سیحت

 تسنیوخ دایر شایمسج و یحور
 نآ رهن هپ دورو زا لبق رطاخ نیاپ
 هدوب یرتسب ناتسرامسم ردار یقفم
 + تسل

 ه«دجتاوخب هدننآ هتنه ار هگتفک لمسعت

 او مساپ یتسود ار هلال
 مک تو



 تسا هدرک یراددوخیئاسبک ملیف ردیزابزا نیدرف اب تقافر رطاخب یعبطم ثكلم هک دش عباش #

 رد یثابمیک :یعیطمتالم

 رج ارم نم بایغ
 شمایفنآرکی زاب
 درس یتسسادد هک یفیعم

 مریگب هدیدان نایت < تل نیئا ملیف رد یزاب ناکما. مراد شبب رد هک یرفس تلعب ۹ #۹

 ۱ . تسین بم میارب تادرک راک

 دماک مهننا تسا لیطعت امتس ۳7 تشادن ميدرک وجوسرپ هرابنیرد _ دونرا رق دیعلطب هک هنوگناه
 و یتسودرطاخ اش هک دش عبان 9 یزابیلامیک ملیف رد دور ة یزاب نید,۸ ؛ یئایمیک یزات ملیف رد

 تک ی یخ یزابملیف نبا رد دو رارق هک - نیدرف ال ٩ تفرگن یماجناک دشهچ . دیشاب هتشاد رصان مسا ۰ دعب . دش یقتنم هک دشاب هنشاد
 : 0 + هنج .دناهدرکدر !ر یئامیک توخد دئابهتشاد یاقآ < ماوبآ ناریا رد نم ۲2 ناس نینرف یهبرید قیفر یعیط-تام

  راسیسود ندرف و سم هنلا [] دادعمظق شملیق نارگیزاب وزج ارم یئاببیک  یضتنم رگیراب نیایزاب مهراب نیا .دمآ
 رح ملیفرد وا يا مدع اما . میراد یاهنابییص رمسخ اهعوصون ننازا محور . دوهدرک و ميتشاد یشلت ساعت یهيط كم اب .دش

 صص 2 هاب وه .تفر برود یولج یقوئوزورپ 2
 تساهدش متخ م هب ایهار مات تقوچه

 یدادماب یاقآ زا ار لاکشا نم

 دو دها رج یرارکن شاهبه متزیق

 همان مسب و زا ار لاکتا . مریگیمن هوکشو ریصت «هسیرع» هالوک نوتس

 دح سه رد ار دوخ ملق رولمچ هک مریگیم و هدادیو» كنامرب تسا ,یها وکهیالک و

 نتشو نوچ . دروآیم رد تکرح یزرم و وناراک ردناتس .تسادپما ده میاقو
 -.یصصخت و یهاگآ فلتخم للام هرابرد ۰ لدتساس حس یورعک یناک

 مال .درواب راب «یگدنزاس ان دهاوخ اد ریبپ اعم عفرهبقمعت یسکاپو دنو
 زورما هک هچلآ دو هداد حیضوت تسا 09

 هلتسم.؛تسا هدش رگامنبس هلا و هآ نعاب .یوتخد و 6 تعاس ۰ حیص هبشس
 هللمهگب تست هند "و «بوخ» ییف . تیفا رتدو  هزگ .تدشزاب راظتاب لییبوتا
 ویدار را *! یدادما یافآ «یادص هک محو
 یحلاف یدادما ياقآ .درک بلح ار مهجوت

 یسرافیامسیس هب عجار یاهدنزگ و رادتک

 هسلک ددرک وگ زاد زاو درکیم تبجع

 رعتبحص .دوبا لفاغ تارکن «یسراطلف+

 سخاس یلسارت ره رد هک تساابسسداصتقا

 , دهدیب ررت ملیف

 حالصاامش *رث رگا : یفرظ لوقت
 دوخ فا رطان یردف ؛ تسا یسراف يا

 یاهدف بنه» شامن یاهامنس یماتو

 یسلبو یلاج : یاهناراک ؛ یسکس لذتم
 مکن دعب و .دینکفنم یرظن اح

 ۳ و رم 9 9 ی تسکترو هک كنیآ ؛ نالک یاهدوس زا یپ
 اصفاو ی نیا قرف رف و دیر ۵ ربار رگیدو دناهتخادناهار یرازو هب رگ دلاوهدن

 اهداقتامامت ! رج ميلادیمن سم دیوگن هد رم
 5 ۳ ب دسرت هد هل عجار رهغ جا ارج هک

 یسا رنا هنمق یا رب طعف اهیصفر شوخو
 تحصیدادماب ياقآ .دنکیع یراتفاپ تایلام

 و تسا نالف يسراف یاتسس هکدو نیا رس
 نا رگامسیسار چ هد وننیا بل لصا و + نامهب

 ٩ تا نازایی زن یکی هک درم ییارا
 ماگنهبنا گاتادت هک یاهنخت» : دون هتنگ

 رافص ب م | رتشب شب ۰ دناهتسکت نم ملیف ندید

 هکاجنآ زا « تسای رس مملیف نالف شو رف

 . هنگن ز یرب یادصاب وبداپ

 دیدرگ طض زین ینوییولت همانرب كم یرپ« كشت و فطلیادم اب [7]
 تسا یلافع یتتح جربا ثكاب یاها. زا یاهزان هنارت «هلگرر

 تدن یارب هدایآ هتنه هگنز یرب .دش شحپ هتامآ ریلای ساب تایپ
 تفر دهاوخ یلامور رفس هب یهاتوک رد شیب یلچ هک هنارت نیل رهن

 حس هرات - ۲۰6 هرامش تا هحفص 0



 : دش عباش

 تساهد وک توفناتسرامید رد فراع
 هعیاش ناهگ ان هتشذگ هتفه 0

 یکی
 ناهد هب ناحد نارهت یاهتاتسرامیب زا
 هک ک دوب ینامز تسرد نیا و تگ

 دن فورحم هدنناوخ فراع گرم

 راگنر ینویزیولت همانرب طبض یارب

 ! ذوب هتفر نیبرود یولج
 هدع طسوت تاعیاشنیا

 ۲ تفرگ کو
 سامت تالحب« اه همانزور ثداوح

 هکنیا رکذ اب و هتفرگ
 تسرامس نالف كشزپ اپ دنراد

 . دندش ربخ پاچ راتساوخ دنشاب

 یفلت سامت زا دمب ام راگنربخ
 یناتسرامیب و فراع لزنمابهورگ نیا
 یتدمیحارج لمع تی یارپ وا هک
 یلو تف را سامت دوب یرتسب نآ زی

 یسانشز

 تمسق تم اب اهنا

 ربح 4تداح زر

 هن

 ناتسرامس نیلوئص هنو دادیم
 فراع یتمالس هرابرد یبلطم نتفگ هب

 باوج اه نما" هب لزتم رد مگا

 رسا

 دندشیم

 ناگدننک هیهتزایکی اب امراگنربخ
 تف رگ ای یئوبزیولت یاههمانرب

 هلطحل ن فراع هک هلعم هزاتو

 تامیاشنیا هک یناک مامت نم
۱ ۱ 

 ی وخدن  هتتخأف اهنابزرس !ر ساسایب

 هژات یاه تیااعف زا اهنا , مسانشیم

 ساره هب یگدنناوخ هنیمز رد نم
 را راثتنا اب رطاخ نیاب و دناهداتفا
 نمراک رد دنراد یعس تاعیاش

 . دننک داجیا

 یزوت هنیک و اهینمشد شاکیا
 رنه ملاع رد یصخش یاه

 هناتسودو ملاس یاه تباقرو تفریم

 تفرگیم ار

 ك
 نی

 4 فف و

6 

 شیاح را

 هراب ود هدنناوخ تان ترس

 .دوشیم طب
 و طس اددجم یتدس ,ا ده دشیم شخپ

 .دشک دهاوح شحپ

 هه تعامب تسپ هک همانر نیا

 تشادصاصتخ دناوح كن راثره دنیم

 وزچدخیم طبع هینز روطب هکبا تهحزاو
 دو ي ولت یاههماتر سر لکشع

 دوعس « ار هدنلاوخ كي ترسنک
 هرود رد هک درک یم ینادرگ راک «یوو

 دهاوحدهع رد ار نآ هیهت تیلوئس هزان
 تشاد

 هب ار شقو رتخیب اریحا هک نتورف

 یاهمای یناد رگ راک و شیامن نامزان

 ساپا رتهیهز رد تسا هدد یساصتحا رات

 لاحب ا و دراد یدابز قوذ زین یلارس
 یتسهم و یبا ۰ شوبراد یارب ییاهرعث یاهمار«هدنناوخ كبترسنک » ۲1

 , تساهدثن شخپ هدامآ زونه هک هتنگ دچ تکرش ۷ یگنر روس شیپ یدچ ه
 دور ولت زا هرم هلمج ز فورعم هدناوخ

 تاعوبطم رد هزات یراکتنا
 زا فلتخم یاههنیمز رد هزات و یراکتبا یاهحرط یا رجااب

 هبحاصمكيیط ارینا ریا روهشم نازاسدم و ناحارط هدنبآ هتفه

 .میلامنیع یفرعم یندناوخ

_ 

 و كارت |

 نی رود هیهت زا راشف بیرق رب ژرب
 دس ف وصنم یفحم

 ۵ تسولف 4

 طعم ۱ رف ی و ت

ِ ِ ۹" 

 مس حرط لاین

 همانرب م ۵ اهنابایخ رد
 مب دنک ظ ه ار یعخم سیرود مانب
 فرصنه رت ههانرب نیا هیهت زا

 ۰ نیا همهن مع امن یاه یناسران صعب و

 دم سرو وب و و دشیم طس راون یو

 وب زی ولتنس ستم و رعع بش ره یراح لاس هامرهع

 ۳۱ ابخ ۰ دمشناد دومجم» هب زد ولت رس هحبش هتیعد ۵

 ط " همه تنم ب# دوش شخپ

 هم یوقعب یلع همانرپ رفلت و ق و با تالکشم

 اه, زوس

 : دنکیم رازک-ب «جاق ناوناب بولک »

 ینارنا ناژاسملیف یاهملبف رد رو رد
 تسنلک تسینتفگ . دش دهاوخهجوترتانت تیلاعف «جات ناونا بولک» 0

 رپ یاهزات ۱ یاهدربكب یاهشبامن هکیرتانت نا راک رچننا ,رتالت هام رنه یهنیمز رد !

 و یعیسوم

 راثآ ربرورم هنشچنپ نیمهزا « مدش هتفرگ

 دوئیم را رگ رب نایکیچاخ لث وماسیئامس

 ار زاملیف ننا یهتتجرب یاهلیف و
 ریرورم . وسرگید زا . تفرگ دهاوخ
 دریذپیم ماجنا مه ینارنا رگید نا زالف

 وینا ربا لصایقیسوم ه : نآ راوج رد و

 ! رواب#
۰ 
 كيرد نسدوهلاار قافت هب كایپایرم

 دنکیم یزاب ینویزیولت لارس

 ملک یمن رکف «۲ دیلامرفب رواب [7

 نسدوه ككارپ ۷ دشاب رضاح كيپآ یرم

 ۱۱ اضب . دک یزاب

 ! هزجعم #

 هک دوب هتخرب .تالجم زا یکی

 شوکوک و نم جاودزا دیوکیم داوف مرحم
 تسا هزحمم ثاپ اسح

 هنسد .مرادا ندیدنخ یهلصوح []

 ! دیدخ نم یاجن یسج

 - ۷ هحفص

 نلاس رد .درک .اهاوخ زاغآ ب

 رسلفن رد رولخنم نیا یارب هک یکچوک
 .دننک هدانتساناکم نیازا دننا تیم دنراد

 رنه یارن یهاگیاپ نینچ یلابرب

 دهاوخ درک ری رتشب نادنقاء اتطم

 نازاملیف  هزژووب - قیرطنبازا و دروآ

 زارق رگانامناب ههجاوم رد رتشیب یناربا
 تفرگ دنها وخ

 .دنکندرد ناگد ننک ر زگ

 -رفتسد , تس.یرسخ تیل

 هكاسوسلم و

 هنت ب هسع

 ویدارزا هدنناوخ نیا یادص یتقو
 یادصاریز دندرک تریح اهیلیخ دش شخپ

 تسا هینرم یادس هیبش و
 ربخ ننا یتفر : ميسیونم مهاع []

 : اپآ هک میدن تریح رد قرغ میدينت ار
 ۱! یهگآای تسا ربخ نيا

 اعنس هزاتس - ۲۰4 هرامش



 ... ییگ دن ز تاد یاکن دنس تب وضعن این رهپس روصنم
 هم دوویلاه تن

 ی ی

 تماقا اجن

 هدف 4بس »یر هصع تیلاعف

 تسا یرسهیاهتمل 

 یاهرابماج:ایآ رب هتفه نب
 تسا,هتند ۱ مسحش روم 3

۳5۹ 
 بنا هلحب ۶ سخ سام

 تب وضع هتفح ود رد هک ت

 لش ش ِ ته ته ۳ ِک

 حب مشق سست حس رب فی

 سس وج وب نه وح

 تسا هدع وملاه ناگشبرنه ِ

 اد ی هن هتک

 هیون : 45 یملیف

 تام اي دنکمم

 هد 7 نود

 > و دن  نیرتپیت شوخ تر
 1 دن وشیم باختنا لاس ناگ دنناوخ

1 
۱ 

 یربراب : زا دونش و تفگ

 3 .مدوب ویدا ددرم هدنناوخنیل وا#
 ۱ یتیم و رسب داتسا للاقم رد

 نام خب فیس و و ماهتشن |

 ح كس هعح سا رم شیاهحج ریفلآ د

 ِ اد یداب ز تف جسیه دود و یسحح چه بودی 4

 ۱ _- ب آ - ,هديم ۲ شیاهتنگ هپ اعنف یل
 ۱۲ یکی یلو بایق حامل نم هتک
۳ ۹ 1 ۱ ۱ 

 ۱ ِت ی لس .یتاو ى

 ِث تا  یلولطنف اما هادنرک هدامآ من
 د کم ات ۳ رطع منا وس

 ۱ 6 لحم عفا نم لاونم ننا ب
 ۳  ا و ؟یم خساپ تالو هم

 سس هخ رحا و 

 »۹ شیم اجنآ میه ناخ ی

 مهمبب تئاد ولوچوگ تابح ۶

 ی متشاد راختفا یهاب دج ی دس

 یه سالم دعب و منندیم زاس عن ۲

 اجنان رگید دراد یطوسم دقتمم : 2

 ِ 7 ۳ زوندوچ ممتف رگ ار ٍ

 ۱ »مع نم یگد ۳ ت

 ۱ 3 یش ۰: هلی -
 ۳ 9 شحاش یف هد ها هس ۱ نح

 ۹ تنگ دید رها م ددز زا ۲" 9 ۳ هتساپ ۱۳۷۵ لا رد
 داسا ولت ت اهد

 دف اام 4
 وگر زن نآ. ام و ۳ «ِ ۱ ام ز ولب ویدار نامزاس »

 ۳ جم اهیقوئآ دوتیم هدیم
 1 بدو یاری صلاح یقیسوم شخپ و ه 3 رم ۰

  ی 3 
 2 ۴ هکنیا زا .دعب . منو سلم

 ۳" اب دخ ریلصت داخ ار وبدار یفیسوم ۱۳

 ناکدننآ وخ اهنت رمقو نم اهتدمات

 . میدوب ویدار



 ... هدا ژزعب دن تبحص یاپ *

 یگ دنزاورب تزا وآ هک تفگ نیس هب داح شورد #

 مش هدنناوخ نم و دبرچیم

 ناگشیپ رنه حرقوسوق یگن ریوش
 . دناشک ییم نوب زب ولت هب ار امنیس

 ۱ هک یدرم اپن درم و درک فداصن هکشرد

 تاهدنز هناتخبا وخ فرطتناب زارد نایلاع
 تک رش ویدا ,ثاچ هک رتسک را یاههیان م رد و

 نآ رد . تسا دوادین یضترم نیمه تشاد

 بسسح تب دوس نلیو رادمدهع ابص اهناعر

 دواديس یضئرم  دزیم روس يعامح
 مع ینا ره یسح و را

 سم و یریرو دلو"

 زنآ رد یسوم یاههمارب

 نلآ زا صرح دنیم ارجا هددر رولت بش

 هکنب .تسن یخدرا ناقناد رکد اهتبجم

 ام یقسوم نامز نآ رد ميوگب مهاوخیم
 طضف ار, دوب ریقف یلیخ هدنزاون رظن
 یسبا , میتناد ار دنمرنه رفن دنچ نیمه
 نایسعمیاقآ ناعزرد ات درک ادیب هماد عضو

 وبدار و تا :اشتنا لک هرادا مانب هک وهار
 رتدابز دارفا دخ لیدت هباخترب زو هب دوب

 شنا زفا ان و انود هب یکی را شلیو و دندخ

 ر- هک دعآ یونایپ دن ان دنچ ران تفای
 ویدا رز دز ناب سلوا مک هراثا دیاب اجنیا

 داوج وا زا دما و دون ینوجحم یضترم
 تهمدنز زوه هناخشوخ داوج هک ی فور

 تسایتتس و ینارنا يقيسوم ملسم داسا و
 تسا دراو دوخ راکن یلیخ و

 هکسایا رب راک لناوا رد لاح رها

 هجو زا و تس هحو زا نارتا یعسوع

 هس هلال یدچ یتسوم

 یقیسوم تسربرم دولن جراخ  ميورپمت

 برف و دزیم ب

 مسیدناوخس راو

 هود یاهسه نام

 عب تان

 هدا زعب دیداتسا. زاد نیتسخن یا روث#

 شتارطاخ یاههنیحنگ

 ثاب نارنا یوبدار

 دون كنژآ میها را
 4 هزادنایب هک دون یعلطم رایس

 و . دوب اشآ یناربا یقیسوم
 زر یئیسوع یزوسن

 دو شآ,۲ یفسوع ناتسه یاهاملید

 رد ناسره نا

 شب و عفاو
 اد نا ویااب و قاطا ات ۷سزب تشاد

 رتل _ ناورس

 قةيسوع رم وا

 ۱ نوچ تحاشیم مه

 رهن تایح

 و عیرم رتم ۳۰۰۵ زا

 نیم اسم سسلر .الغ اب ززعم رالا- مهنآ

 دروآدوجو ار هردع ناشبا هک دو نایشاب

 و ههلاطم لها یاه نادیفيسوم نیرتهب

 ما ناساهبردع زا هدش تیدرف و

 ژآ میها ربا نسه مه یکن

 ینا هک بح ناد یتسوع یلک

 بوخ زبل ار یقیسوم یرولت دندرکیع یط

 ثانهرس ویدار راک زاغآ رد , دتفرگیم ذاپ

 رزعع رالاموت ناشابیسنیحمع

 ر یتیسوم
 ار یلابورا ونیسوم یرولت و دو حراح
 نلبو مه وا یصصخت زا . تسنادیم بوج

 دو كنب

 هدرک لیصحت 4 دون نا را ویدا

 یعسوع تشاد یلاشآ اهزاس ماست یلو دو

 ار یئاربا

 راهچ « دون ظنلح یس یعیسوبهکسنا یارب

 د

 دون دراو نآ +یلو تشاد تسود

 ر یتس یغسوم هک درک باختننا ار رعن

 شنوض لاح سع رو دنک !رحا ویدار

 ی زا رتسک را هتسد كب مه

 ۲۸ ؛هحنص ر

 هک یفورعم «دنناوخ «یلس» 7
 ,صبت یئاففا یاههئارت یارحا رد

 ترس وند
 هفاشا

 زاسعمج هب دراد یساخ

 یناریا یاه ملیف نته
 شتقو رتشیب اریخا هک وا

 یاهملیف زا یکی
 ظن " زد "تا هداد شاصتخا زینارفا
 ۹ ْغال؛ اب نیا ژا ثمب دراد

 دش

 هی

 نتم یتسوم نتشون

 زاد .زاک نیا

 زاگنه آدمنادیمهک روطنامه یلس

 یاری زبم هنارت دبچو تص زی

 نت ابهک هتخاس : فاتخم اگدنناوخ

 .رت رثکا ههگنهآ و هدوب ءارمه یئاه

 . دزاسیم اصخش زین ار شیاه

 موحرم , هدازدرصنم زا دصپ

 یبتجم + هنازرف یضترم ۰ ناژوراو
 تسا یلس تپو الاح ... و هدازریم
 .دحت ناثن یدوخ هنیمز نیا رد هک

 ن اهس هراتس س ۲۰(.هرامش

۳ 4 

 تب 4 هحفص 8



 ۳ و
 هقدب هک مامآ تفک طقخ دووکپ یخ ِِ

 هر

 زاها . تین نت یارب یارح»
 هک اهنآ 1 شننفگ زا لصاح هچ « دشاب مه

 نناهتفگز هتاهنآ ودناهدسر اجک هب دناهتفگ

 كابزا شی هک مه نمآ دناهداد تسد زا هچ

 هچ یمراب رد « ماهتخاسن یملیف تسا لا

 مه هتنلگ یاهفرح راوخثن ! مک تیحم
 ۵... رفلآ ی

 هراثا اههتفگ یلماح
۳ 
 1» هک تفرگ رد لاونم تسارمتیب نیک

 وب نآ منصق . دینک ازارد ه و «؟ هنآ
 ۲ 1 ِ ۱ رج
 یاهنیسنارحبوما ریپوکتفک رد یرا رسا هک

 یک زا هک نآیب ناوتیم , تسینن اریا
 دسف اب ۳

 نآ شجنر بحوم قح هب یفرح رگا یتح)
 دنارپنحد زا یفرح اب و ( دنا هدش یک

 دروخب رم یک یایق حیرت هب هک
 مس ار نب . درک تسس لئاص یراپب

 «یحون ریم» ام" متتاذگ نایم رد وا ۷

 مینک عورش ره زا هک دوب .دقتعم
 دسرپ دیاین هک دسريم اجناه هب فرح

 حیردت هب . درشفیم اپ ۰ «دیقع نیارب و

 یهراب رد دحاوخ یمن الوسا هک تفِک ایولت

 ءارب ارس ۰ تفاع و دنک تحم یک

 ۳۹ 1 ردوگتفگ لاحرح هبهکرکدیک # هتکن

 تنگ و دناشکیم یسنش یوسبارنخس«یدروم

 ۱۰ هحفص

 یناکملگ گنشوه

 ریه رپ

 ۴ اغآ گنفگ پاچ و هب تپیمق چیه 4
 مقا# : هللم . تفریمت شام ۰ نم ۲ ۰ 1 _ ی 7 ِ 

 را ۰ هاش یب هک تسا راسلپ ۴ یتفگ نینچ نم ی 9 ۰ 

 امتس «لعاح یاه[» لثم یملیف ٩ ایف ۷ و ماه متساوخیم رهیب
 نامک ««یلبت» نوچ یعورش ام تصحصناوارف ؛ متشادیم تسود ار شرخید یل رس نینچ ور 3 3 دم تیدج اب تورم ۱ لق و درب مدرک مروحص نحفد ملیف هک

 یافآ» ۰« مذپا تکش » دنام یاهع ینام دوخ یوکتنک رد هک تفریدپ ۳ ۳ ِ  ۲
 حذ ری« تا تالک يظناوم» اب « لهاج اما ميناثکب ممهاوخیم هک اجره هپ ار نخ

 2.6 ور وصتم تفگیم ! هب « باچ یار ِک چ 1
 نا هب زور! شم مه زورید رگا 2 راسک اتسقوم !ر اهنیسک ل ِ 1 ٍ هک لاح»

 یا ء یلاجم دباع و ماهتشاذگ

 ۶ مشاپ هتلدن مه هراب

 ردیهلصوحالصا .ملاجت رز ار

 ره زا ؛ تشن دنچ یط ۱ 1

 رگید یاههار زا ناوتیم هک مدیسریم هجبت

 درکر یسار مکشمه یسرافملیف نتخاسزا رب

 یسناذک یاهملیف نآ نتخاس ب نت زگره
 بآ 4 « شروش» تسکش زا سپ . مدادیمن
 امن نیا رد « هدش روعره هک مدز شنآ و

 مه زاب . یراگ زور دباخ ات موش راگد نام

 هک ار یملیف مناوتب هک دیآ شیپ یتصرف
 زگ رهینصرف نینچ اما مزاد مهاوخیم مدوخ
 دادی تس

 ندرک رکف دب + نتخاس دب هب مک مک

 نیا . مدش هتخومآ ندرک یگدنزدب ینح و
 یاحا و درک منارگن مارآ مارآ ؛ عضو
 ندخ لیسف یامحا . ماهتفر سپ مدرکیم
 ؛هاوخلد ملیف كي نتخاس تصرف و مدرک م
 :اهلات نآ مامت رد هک .دهآیم مرظن هب یلارس

 . منو .هتفیرف ار دوخ شیادوس ۵

 لا وردیان ؛ دیناوخیم هچن هک تسور نیا

 ؛ اهباجودخاهتشادنار یلومعم یوگتفک ثب

 اح ره هس دوش سح نآ رد یئاهشرپ
 ون نیا زج یا

080 

 یحول ریم یاهمیفننپداب

۳ 

 هک هچب

 فارحلا هدوب هدنهد رازا«شروش» را سپ

 یسپ رد هک :وب یزالیف یاهجرت ۰

 دوخدناوتیم «تسا هدرک تداع ندرک رکفدب هب هک یسک ایآ # سس سست تست تح . میسچب امنیسهب هنک لثم متساوخ هک دوب نیا مهابتشا #
 ساق دل ٩ دهد تاج ار

 .مامدش لیسق مدرک م ساسحا
 امتس هراتس - ۳۰۲ هرامش

 رو رغ نآربح هب

 نمان «شروش» ملیف تسکشزآ س ۱
 . .دندوک زاتفر یناب رق تشوگ لغم ۱

 یحول ریه اصر اب وگتفگ و رادب د#

 ؛امییس زا

 د رح زا# ساسحا ثاپ هب

 سرت و دعآ ملب مدوخ زا مس میسر
 , اش خاروس نابسآ الامتحا رگا هک تشاد

 ینامهد تنگ و دانفا نیئاپ یهدنک هیهت
 ابآ] تسیچ فراکت « اس یهاوخیماک ار

 ندرک رکف دن هپ هک یمدآ

 دون هدرک تداع ندرک یگدنز دب و

 ار نآ يناناوت
 مدرک ساسحا !رراعخ و متفاب یفس !رباوچ
 دوب هدرک نسک نم شوگ خب  رطخ

 ملمف زا تسد و مدرک شرواب .... شدید

 قن هک الاح هن . مدیشک نتخاس یسراف
 یتقو. شیب لا- كي هکلب ؛ هدمآ رد اییس

 یلوخ یاهملیف هک یربنعم یهدننک هیهت اب

 ۱ و متشاد داد رارق هتخاس

 یشخاس دن

۰ 
 و راس ین وخماشاک دراد

 تسشاذلبما و

 اسا مزاس ملیف شیارب ملاوتیم نم
 مشچ هب و تیادنرواب ارم مه وا ۰ راگنا

 . درکیم مهاگن یرگید
 قرغ اهملیف نبا نایم هک یلاهلاسرد

 «اههدننک هیهت شرافس قط « مدوب هدش
 ۰ مه یکرت لانشآ یاهلیف یور زا یتح
 یمدنک هیهن ء زور كي و متخاس ملی
 كي ساسا رب  تساوخ نم زا یرابتعا اب

 یتشوگبآ ملیفكب ۰ یجراخربتعمور وهشلیف
 مدرک رکف :وخ اب . مزاب یزلوآ و صقر
 یهقباس نآ اب یمدآ نینچ تسا نکمم روطچ

 نمزا ؛ شزرااب یاهملیف ی هیهت رد بوح
 1 دشاب هتئاد ار یراکتفاک نینچ راظتنا
 داربا 4 مدبسر هجیتل نیاهسب دوز یلیخ

 هلال منهذ رد تفاک . .تسل مدوخ رد

 ؛عوضوم نیا هب ملع اب مه وا و دوب هدرک
 یتقو . دنک یرادرب هرهبنآ زا تساوخیم

 شیب تسکش مرور « مدیسر هلحرم نا 4
 هتسکش مرور اهملیف نآ نتخام اب مه نآ زا
 ۰ دون رت قیمع « هزات مخز امل دو منش



 م زادن نالا هک متشاد اه زیچ یلیخ»
 .متخاس یسراف میلبف ؛ یک رتلاغشا یاهملمف یور زا یتح د

 . ماهدید نابز  شزاس زاهشیمه :: |

 بتخومآ و ماهتشذگ ؛ مدوخ هب « متخاسیما ر«یلبن هک یتفو

 . مدوب رتکیدزن میاد

 .تسبار یرگ یطول یهدنورپب « «رفنضغ راک رس» ملبف لهاج

 ماوایسر طح رخ هک مدرک یاصا

 1 7 ۱ نا ددرسک شزاس ۵ ن 7 نائب رد رهب ؛ مدوخ یاهتسد ان هک یتقو

 ۰ من هرایم ۳ ؟نشزا یهعیصخ نس ۰ الئثنا هیفب متسلاوتیمم رگید ۰ دز

 ِ ۶ اه و + رز ون رتپب . مشاب «تشاد

 ات وام هک یتفو ۰ ۳ حش تف رگ رس سم تیهوصح نسه ینص رد ۴ نیا دیاش . مدرک ی ع شلیلصت

 یا وجو تکلس نیا رد دب مد ۳ جاب مه و م مه مدرک یعس عج ار ماهساآت رورغ مبا ون ان دروآ شیپ

 ضلف اه هک یا هنس دنچ نامه ِ ۳۹ ۳ ۲ ِ جا رتعا نیا و دسک هیهت مسنات ای رس ود و مک روج و

 ۳ ثیراک ( مياهدوس شدهاش ست و  ین

 ۰۰ . می میلعم مپ را لک ِِ داف ر»«ملش و « مد ود یاههتلک نک هک س وب رد 5 نس

 هب : وخ : می ۰۰۰ م یاب ح ره ی

 من ض ۹ 4 ها حب نیز

 تسه هچره و من ات فرح ۳ ملیف

 ۳۳ کن یاین  هجش یاههنیلک اهملیف ن

 س یک هچ ٍ اب" هچ یسز » مایف
 یاهنیس رادنا لبلد ن - هی رادن نیاح د ۳ 5

 تسصفا هتس > هتسههک ؟رچ تسا یسراف تر رم ۳

 لات ایا وتح 5

 تسا رتهب «تلادس «یرخآ نی 2 یاهملیف رد « تسا شا تعقاو []
 وسناس رگ تس نع داقتع زیچ همه ؛ شروش و رفضخ راک رس ۰ بس

 متتوتیم مدوخ , منرکيم هرادا مدوخ ار

 نم فرح : فرح . متخامیم مدوخ و

 مه هدلک هیت . دنتشاد مرواب هک اریز دو

 تلاخد رگا و درکیمن تلاخد مراک رد

 نیس اب هک یناتود ثداهن 4 . درکيم
 يسم مدرکیم اهر ار راک « دندرکیم راک
 1 میف نتشوناب یحولریم یامع. دروخ تسکش «شروث» یتفو , منفر

 یدنک 4 1 نتخاس و یلاهتجاجلو یگ.دکن ؛ كبدزن و رودیاهمدآ

 ۹ ۳ 5 بان فرح و « متشاد مدباقع یور هک ار

 ظفح مغرعب یاهسق بلاق رد « كب نیاتش دندرکدادماآتکتنیا لیلد ار مياهبلاوش
 ۰ شینا زیاد بوچ راهچ هدوب كال مراک یاجک متسنادیم دوخ هچرگ

 4 یلبن» ی اهتسخد هک یاهدعاا تسا هدمآ مربب الپ نیا هک

 هشت ۳ یاد و یشفالب هب ؛ دیدوب هدروآ ثاچ هب یتصرف

 بیم تن نادرگ رس ناناود ینال رق تشرگ دنام دتناوتا ۰ هتشذگ

 ی حج یناهکتنک ۰ هک دو س نح نیا . دندرک رافر ساپ

 رخ جا هب ۳" 1 مسچب اس نا هب هک .دنام متسا وخیم

 یناخت مر , ۰ مسگدنز وثع اهنت زا متسنا وتیم رگا

 تبیاح... تک ۳ وضنف یناربا .یاهنلیلی هژوس ازچ هک یاد ر« یلپت» ۰ مد ۹ مدون هدین هک هک ار يهار ماعت و مکتب لد

 ۹ 7 ۰ ْآ لسلدكیورا : ۰ تسا یرازکت ردف ن یمک « مریگب هدبدا : منو هدیآ ولج و

 هکنا تح ۶ «یزبه ترسح  اهنآ زا یی  يلاوتيم طتف رم  دزبو ریم مود هلبق ۰ + رتتشغ راک درکیمن ادیب ارم تدیشک نجل هب تصرف
 وا یعام ةهودعم زا هک ؛ یحولریم هژوسردق نآ نامفارطا رد ام : ملک هرانا رفع كیز كم ار قلآ . دووخ ۵5 ۱ تره , منرک ابهبار تصرف یا ؛ مدوخ اما

 :گچیهاک یروط هب درادنیممت هک میر مدرک ؛ دنننگ هک یراک و منخاس « دنتنگ هچ
 یابت زا یپ 1 یزابحل اد نیا . موش دناع ات

 . میوش یرارکت یمژوس رهجد وب هتج یسات یلهاج یاهملیف هب هی ها

 ۹ رب یون مار لوصا زا یکت هتخادرپ یاهاج یامنیس و لحاج وجه هب د وخ

 هپ یحولربم , دوب ندزاب هک تسا دی و بوخ بلطعق ود ندرک ای ر شاوخ دوت
 * ار نآ و دزیريم یب ار مارد یاهفرج هتسد نیا و هدش درزب « یخ لعاح» یهلحم ار نآ

 كس یاتسه هشیمه ینع دربیم حوا _یهمانملیفودرد را هچرگ : دساشیم بوخا

 بیم لیکشت دن و بوخ یریگ رد ار مارد نت رم یلهاح يال . «وگاک» و «همافر»

 لوق دنها وخ یمث رونلاس نالوئسم اما دهد اما دوب هدناخب

 یر بوح دنچره عامتجا كيب هک دننک یحولریع هک دندون یلاهاهاج زین اهنآ

 هک تساجنبا « تسین راکشآاب ناهب داف فبرحت

 شملیف یلسا یاهتیمخت
۱ 

 >, رج ۰ تعیعح رد . تخانشیم

 مکاح رکفت زرط سرث زا . نشون عقوم .-ریم « لاح نیا اب , دندوب :اهلهاح زا هدخ
 مامت هک يوخیم راچا ؛ ملیف روبلارب اهلهاحی هلاملیف ود دوخ هک یح

 تقو نآ یرواج رد هتشرف لکخ هب ار اهوبد وجح هب شاهنخا- نیمود رد

 اس هرات ۳۰۵ هرابش ۱۱ هحفص و



۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

 بت ۱۳ هحتس

 و دمآ رد شیاملهب یتسرپ تسربو رازاب

 مدرم رافتنا و تساوخ مدعرد 4
 یایناکح هدتک ریدج یابور

 رد وانکودنک .دراد یگنپمه نازادفرط
 زا رد یاهتحم ناگتشذگ یگدنز یاباوز

 نونکا هعماج .تسا یسرک یاب نیر و
 لبخ زونه هدرک ون ار هثاا و پاپسا رگا

 نآ زا رتدب «هتخیرن رون ار اهت ریو برخج

 رب و تیلاخ میدق هثاا و بابل یاج

 ..لطیم یاهدننک

 ناهاوخاههلودلانالفتارطاخ زوه

 یاهنجل رد واک ونک و دراد ناوارف
 تسا يتس سفن ءاسرا یعون خیرات

 ٩ یزاسلبف «یمتاح یلغ»

 یلاح و هجوتی و رانرس تارططاح و قود
 برغ یلامسیس ثاهرف زا

 اب .تس

 رانتآ یراین رذ «یمناح»

 هبوخ» یانعب یزاسلیف ؛شاهتخلگ
 اغآ رس .دیاب «لچکس ح» .تسا یناریا
 یئالوامومد رتسک ؛شزرا ۷ رایس هتشر كپ
 .دشاب یفا را یاس رد

 هزبمآمه ؛نیا «لمش ابای» و

 زا تسا ۳ هد رادن ی اعسس بوح

 ربا شیپ .نرق مین یگدنز «هرطاخ
 سینا رهن سوخت بت

 دوس یصتاح» یاس

 اب وا اب تخیبباخ و دراد یبهرد

 ور یوهایههب هجو هلعتم دون ینامز و
 یکسکن یاهدب رج و ی < یاههبایسن اب

 الامدرد یعلیف ءدناونب «هنه شیب یاهاببیس

 رگا یتح «دزاس شاهتنگ بوج یاهبلق

 مک «لیشاداب» زا تعاکب « دشاب مزد

 كب مکحب ؛ار راک نآ شزرا دیابت و دنک
 بد «یدام تسکش

 لک

 .دزاسیم

 :لوا رلن رد ملیف

 ی و ریگناز یواکجنک «لفجم «اییز
 قاتم « اهتآ یارب) .دراد هننک توهم

 راعق ساسا (!دنتسه اهرصقب ندیشک رس

 :ساخ  یلاتف

 یدرس رد «ناربحاص نالعس»

 نیرت ینعهرپ « دنک یه تئرجیزاسملیف هنوگچ»
 ٩ دهدب ناشن مدرم هب دن ردقن آ ار خب رات عیاقو

 كسورع لع و هدیبسچ ار اینانساد زا یکیرب ؛اوس
 ۲ دوریم فرظنآ و ۰ ناشيا بانج ملیف رد اما ۰ تسا هدزیم تسیاهشوگ نیاو هدش هداهن ام كيدرن خب

 ۲ هحشم تیوه چیه دنتسه «یگوگ» یاههیاع رد یدوجوم داش ود ره یواکجنک و ترفن «

 ۳ ,تسن مولعم شنحم و اس و هنحیمآ مهل ار یثاقن و رهن و هنلف کم
 ۳# ور هاگ و تسا نام ورما انس هک «یسکس یراچنها» كي اعفاو اینآ اساد یاهمنآ

 کم ادب تگ هتسویب هک شایلصا ار هوخ «دشوکیم نآ فیللت و جاورهب هتشدگ یاهتیصخش نیرتبلاج س دناهدوب
 تسا یکتلد فجب» اب یراکهنبآ یا ,کندزت رد اهنآ هدنته ناربا :كيدزن
 دوخیم اوسریاهراک دب دحب و هلبا یکذوک دنبربک و همرت سلبل و جا اب ۳ .دیاهتفگ و هتخاس لثم و هصق ناشمراب ۳ ملق یایف رح تسا هدرک مدقنآ و دناهتسیز هرز لوحت ثاب رره
 5 ۳ بایرا زا تسا یمود دلج یا هرابود بوخ ایل هک نانن رها وج تلادجیفاک هزادناب مهدع لس كي یارب
 گرد ضسم تقامح و میلس لقع نیل و قثع راعخ ودوریم هلیفد یه بت مدت .دن راد

 و یسلاور یراچهان :شهانگ و .دهدم نوافتم و هفاضا یریچ دربگیم رارق 1 تا یتسرپادخ و یروریرنه و یتسودنانا زاسلیف هدافتم دروم هچنا اما
 نوچ :درادن یلباق هسلا هک تسا تفاىح درادن مه ذا را یاج و تساههنج نیا

  اهتع هيه ناگرزس رحم رد كنج رگا رلنیه «یچالاف» لوف
 ت !؟.دوبن رلتیه "دو هدرل !ر

 ,زاهسح :هاتشتدلا رصات یادص نآ ان - «لگنوخ هج

 یا رب هک دراد یهاتندلا رصات

 ت و تسا شکلد و باذج هدننک

 هتروس رازه یدوجوم - لاتتحو كح سا اثتاع ره

 ین رخلم ران زا یکن ثان چه نودب و یا

 «مدازینف» یزابراک یاهالعتت دایر رادقس هاشیدلا رصا نیا
 هک .تسا یکس رتع )وب تلاح رد زا تسا راکس و شم رعاث و رکشش ور

 ناترا هچلائد و دراد ین یزودهلملم سال هنش ون غورد اب تسار و هتفر رد جیراب تسد

 تسیاهزیمآ. نا رقبحاصناطلس

 سکس شیامن « خب زات یاوتف: زا
 ... یصوح وز یاههصقو

 قرسب و تهبارب تلوصو سابلرد « ینویربولت 6 ریبک ریعنا»
 !نسا یتباکح گنلودو گنلآ

 ف 7

 اهسس هراس سم ۲ هرابش

 مرو اناسعف یسکس هیچ !رچ لاح

 تیولوا رصع نامزنیا هکننا رطاخل .
 طب هک یلئاس هیلک و تسا هاتحف

 ؛ نیرش «دراد راک ورس ایاحق نا اب
 دب آي مرذ بآ زا هجوت

 رد واگودک هک .مينادیم اع همه

 5 یلصاح نععن و مرک زج «حیرا جت
 رد دیاب جیرات سم حور ابا دموب كاخ

 رد هدشاب اهمدن ز راکشزومآاو هدنز دیاب نآ

 رامهنسا هیاس رد مهنآ ؛تردق هکنیا

 جیهتساراب تاج :یسن تلادع و كهرف

 زا یکی رک سا هصق ابا «میرادن یک

 تا نا ربا خیرات ۱ یاهدنوگ نی رناتع رب
4 ۳ 

 منا ء هک هنوگنآ رک ره رییک ریما»

 یلح دآ هب شاهعق اىا « هدشن هتخاش هدو

 آ , میب «كفلد« دنچ تسدب هک مه
 َ تسا یسبرف ماو هصق كب زا

 هاگن هثذگ هر داتعا ممعو یییدیا
 عون ۶ تلاجنیا رد نوچ و دنکیم لا



 یامنیس یا رب اد یشوخ لاس

 «ام رهشرد ناف وط » اب و

۰۳ 

 مدع زا سب « هر بش ثاصهرس

 تخاسار لولهب ملیف هلجد سورع تیقفوم

 ملیف نیا دوبیما رهب قداص نآ نادرگ راک

 لقاع ۰ لوله یاها رجام هب

 مسلیف رد رایمسب صقر یاههتحس . تشاد

 یاهنحصرد مه یحیبد و دون ءدش هدناحلگ

 ! تفگبع ناذا ,ملیف زا

 لصاح «یفرت نابدرت» لاس نیا رد

 ینادرگر اکهب نیهشو تدحو .ددجبیراکه
 ار دعاملیف دمآ هدر یور یخ دور

 یاهراک رتشسب نیزا هک دو هتخو یبطخ
 شرادربملیف یزا ریش دمحا . تشاد یففوما
 یاهراک ی هباع رد ملیف نیا , تشاد هدهعل ار

 هنرورل دو یثامنیس حوز نیا یلق

 رگاثامت هک هدننک راونیماینحل ان...دیما

 تالکشابو دنامب بوخهک درک حسهتار

 . دگنچب

 . ملیگ هس و ملیشبراپ

 راک ود ملینسراپ
 ؛رانهتیل پوفعب ,.. البملاظ و تیلپوتعب
 ترهارناهراردفک وب یئاهتیاور ساسارب
 قیفوت,دوب هدخ هتخاس تسود مدرم و رویغ
 یهجوت لباقراک هچ رگا . تشاد مه یسن
 تشادیلازسب قیفو البملاظ اما . توبن
 شروهتم یغابهچوک كهآ نآاب شکلد

 نابرهم نم اب هک مدادلد نوخار یگس»

 نیتخن .دناس, جوا هب ار ملف «! دنرگ

 توس هب - شکلد -- ترکی هک دوب یملیف

 رس رن یلمخم هالک و دمآیم رد هنادرم

 ۰ تشاذگ ی م

 . دون ملیف رگید رگیزاب نگیو
 یهنرع یودهم نم یزاب اب لاحشوحهه رب
 یسملیف .دوب ملیتسراپ یارب یعیفر ربزع
 یفطاع نا رگاامت هجوت لیاف و یناناحا

 رهن بونح زا یلارگعفاو یاههنحم

 , تشاد

 ملیفنیمدص ؛ میناخ یجاباشد#
 رگ زاغآ ۰ ۳۷ لاس رد ملیفسراپ

 بست نیا سالار ار مئاخ یجاباش و دوب

 را زاسب یاناور و تخاد بوبحم یئویدار

 رظن امنهناوید

 .درک هضخرع هات

 . تساوتنا مناخ یجاباخ اه یسشیب فالخ

 ویس سایق لباف

 ۶ب و ما وخ و لاح رد یلک رول و

 لعل هب ن ملسف نیرد یه ماگ

 کس ۸ هک دن رهالط یاهناوید

 سا او هار رسرن قافت

 3 امرآ هک یشقن . تفرگیم
 اعفا + و باح هب شلن هاخ نام نآ بس نیا مه ,وه هک یدرر یلع , درگ
 ینز تثیه + دنکیم )اند ویدار رد *ر ۳ ۱

 شن نیا , وه یرتسکاخ و مشچب كنيع

 ٌداص . در هدایپ امنیس رد لوید
 یاهن دمک ه یحدستک یقرعع ینداح جو

 ۳ ایت رهس: دو مه ناریا ی دون هداد ماجنا ار شایئادرگر اک یما رهن

 ۹ مش ار یلودا , فاتخم تاعطق ۰ ملیف ینا

 نا نوخ یو ک دا و ء دیگ و ی هت و 3 _ ۵ لب هل 2 هب و هک روطت 2 ۱ ۲

 ون للاف كایکت
 تاادن یتسدکب طخ هک دون هدن

 ۲ یار دهو رب

 یه زاسلیف : رگاسرادرس

 نما ودصهک د زا بع سهش و تدح واد ار

 ملسف ناوراک . دراد نآ رد یشقن مه

 تسآ _یمدنزاس

 تسس یلاهبلیف هدر نامه زا میلیف نا

 امن رافغخ رف« رهشبونح»

 لیامتمو تنه ررف اب و یدح
 . دوب مریلائر هب

 یملبف نتخن « ینسحم دیجء یهتخاس « :رمناوج تال »

 داور جو روم ار هضم هل هک دو

 شاهرود هک «منهچ رود ینیئئث بش»
 ماحزاو, دوس یهجوت لباق یاهیگژیو یاراد «نامز تاستحا اب
 ملف زا ینامنرد + قوئو و ربع

 یسلاجنج ملیف زا امن ود

 ب ۱۳ هحفص

 .دوک زاغآ نا ریا

 طه ۷ ی

 اهنس هراتس س ۲۰۶4 هرامش

 و« هدرک یفرعع و تدحو

 ایما .ینایاباب اشخردیم دیشروخ» لثم

 قورعب لتملا برص نیا یانعب ت

 تسا دیبس هیس پش ناباب

 اهدلمف یرس امت هکنیا .ینتفگ

 نح امان نالسرا ریم
 ویدوت-ا نیا تسناوتن نالمرا لزق

 یسچه اب یخبرات ملیف نتخاس
 روس یخ یایتباور ساسا تهح

 شوش 4 تخاس شمس و

 تدشب یملف , دتشاد یراپ هلاژ و
 دن و یم سن تساوخیم .هلصوح هک

 دیابیم اندعاف ملبف نیا تسکش . دوش ائامت
 اهبلیف یرس نیا نتخاس زا ار ویدونسا نیا

 مه زا و دش یسسچ هک میدید اما دراد زاب

 هعادا ار یخیرات یاینلف 1۱

 ادرگر اک ۰ .دهاز هللااطع
 یار ار هارب مسشچ , ملیقناوراک

 هم : یودهم نجع ؛ نربا هک

 زا ملی نا . دندو نآ نارگیزاب

 ]زا اما تشاد یلاهیگ هزات ؛ ناتساد

 ِ و ون ی ر ر نوخ دو هتسلاونن شناد رگ راک

 رو يرتات یاهنسازس دن و

 دون *دمآ رد راک زا لاحب و كنخ

 یار و یدع اسب یسانساآ

 س شرذآ رب یوبدونسا بس یلالط رصت
 ۹ ۳ اب ار سلنکسا یاقآ

 : اهلاس نآ پوجم نیدمک

 نیا دو ملس رگید رگیزاب نیروم

 ۷۸ هحعس رد هیغپ

0 191 ۱ 

1 

 ان



 ۲ 9 هدرک هیهت ار نا رز اوپ تربار و فتداح ر ِ یا هفداح رب , كرحت رپ .ملیف كي هک
 ۱ هتخاس من ته یر در ۱ « هاس یهبنتکی یار تس بوسحم مه ,ادع ناتساد ثاپ . تس

 ناج ک :
 ۲ بس . تم یقیسوم زمایلپ نابلخشقن هه «نرد سورم» . دوشیم

 «باقع یاه زا وری» تسا هتخام نتم یعیسوم رهایو
 رب اس. یر رس ال وات هک اد یار یر هی ی ام تع

 ور موج یی هرم 2
 مهداسلیف .دنک یمیناهنرک زاک ۵ «اههوس یهناشآ» 1 ۳ 1 است يا

 ِض ی میس و" 2 گید نارگیزاب
 دزاسیم شدوخ زا و« ادیجبر ولو لاسح »

 ّج
 هل ینوم «ك هتخاس امنایسا ووکیزکم رد هک ملیق نیا هب یملیف نارکیزآ« لمنامتیرتاپ ۰
 هءار «باتع یاهژلورپ هلریزار ی یمیج و حسب یمد اش ام نآ ] ,تايلزیژرب : لشیم نوویا , فوشیم . دنتسه « اههویب ینایشآ » مان
 دی : «كانال اووردک الیل و ستروک ونیتنلاو هوراوان ینوت: ملی نیانادرگ راک
 بس اب ِ . دنتس یاهمانملیف سسار ار نآ هک تل

 امنیس هراقس ب ۴۰6 هاش. - ۱: هحفص 8



 شملیه دنچ اب «تسیدت» [0]

 ورهل ابند ناد رگ راک ثاب هک هداد ناشن

 تشخاس یاهملیف تیقفوم اب و تسا

 یرکید ر مسماب ریم كي زا ,نارگید

 لس ۶ شیپ لاس دنچ .دوشیم فرحتم

 دون سک نیلوا هرتفاخ یلکفا فو ِِ
 یپ .تخاس نآ یهلابند رد یملیف هک

 «لگیس ناد» هک یماگنح «نآ زا

 نیاو تخاس ار «رهش رد راکش» ملیف

 تردق» ,دش وربور تیتفوم اب ملیف
 تخاس لاور نیمه رد ار « مونکام
 .دوب یقفومان ملیف هک

 تیتفوم لابندب نونکا وا

 راک شور یهتخاس«اهنومیم یهرایس» تیقفوم زا

 ...هتا راک لابندهب «تسزدذط

 «یاهتاراک یاهملیف
 هداد رارق هحوت دروم ار نازاپهت اراک

 عترت راست

 هثداحرپ ملیف كي «شیلیف نیرخآ و
 هب دروخودز یاههنحس راشرس و

 تسا هتا ۳ تب4چن ۶ ملیف نیا

 ساپل « بوخ یاه

 تایلمع یهرابرد ملیف ناتساد هک دراد

 بتا و وعده
 یئاهزاب هتارک ؛ هایس یاهریب , دبال

 ادنشوپیم هایس سابل هک دنتسه

 ؛ سیروت اچ .ملیف نارگیزاب
 زوردنآ ااد ءرچرآ نآ

 هنتتس یشاکسینارف

 مان «دنشوپيم هایس

 دبسج و

 هاگ اراک مناح «یلید نیی» ۲

 شوخ یزاب اب هک «زامیگر م» ملیف
 امنمس رد یبسانم تیعقوم «ملیف نپارد

-_ِ 

 رستشا و یشیبنراو

 كاب» ینافتا ه «یتیب نراو» 0
 راب تن یارب ار یملیف «

 هوالع ود نیا . دننکم یناد

 نارگیزاب هوخ . ین نر
 یمتنهپ » هاى نیا + دنتسح زین

 نارکیزابودر دمت «دنامپ رظتنم

 ! هاگ آ راک جناخ یهزات ملیف
 ملبفرد تکرش یارب ؛تسا هدرک ادیپ

 "تسا هدش توعد یاهزات
 1 دراب مان 4 رتسگ ماد» ملیف نیا

 لکیجدراچیر :رکیبنادوجاب :نآرد

 تسا یزابم» دزاو دووناکروم و
 یناپمک یارب «یمالبلرا» ارملیف نیا
 - هنیهت و دزاسیم رعچتزآ تسرف

 - فرف و نیاپفزاواه . «شناک هننک
 دتسه رتسم

 كتب رد« یایدنیت هک تسینتفگ

 . .تسا هدعآ ابندب دنمرنه یهداوناخ

 ساله شردام و یلید زمیج شردپ

 شردارب و دلارتوپ رگیزاب «لووین
 ؛* تسرگبزاب یادوس رد زین «میت»
 یگلاس ٩٩ زا ار یرگیزاب .یلیدنیت
 زمن یقبم و درک زاغآ رتاثت رد
 ۰ تفر نویزیولتهپ

 ینادرگر اک رد كلا

 كج یتسیرک یلوج ۰ شرگید

 ناو نایادو نیدورگ زلراچ ,ندراو
 ۰ تنتس

 و هتشون «یم نیلا» ار همانملیف
 یسناپمک یارب ار نآ یتیب نراو

 , دنکیم هیهت توماراپ

۱ 

1 ۳ 
 ۳۳ ۲ ۲ ۲ ٩ ٩ ٩ ۲ ٩ ار

 روی لکیام ینوبزب ولت شیامن
 * وب روم زج» ملک نوا

 اب مآ یاهامس یههره یودرب و

 اب هلاس هد داهرارق ثي « تساپورا و

 هد د دقعنه ۲ ۷ نوبزپوات

 قافت هب هک كروب لکحیام .دنک تفرش

 یم دنرولر اک سوم ر * تب سره

 ملسف اب شب یدنچ «دنن یم

 «هراستان حمس# مان هپ ینویزیول

 یدادرارق اب نوتکا و 1 رش

 نویزیولت راک هب «هتب هک
 «تسا هدان تم وام

 نآرد كروي هک یشیامن نیلوا
 و یک یک درهم مه
 «یعقاو تسرپنطو» «دوریم هحص

 لکیام
 هک دوشیح رهاط یناملآ یاوشیپ كي

 ۰ رثتبه

 شق هب نارد روی دراد مأت

 دنسچیم هلطوت لتق یارب

 رد « چاه دراچیر» تکرش 7
 هپ «وکسنارفتاس یاهنابایخ» لایرس
 لامتحامک تسا هدرک دروخرپ یلکشم

 لابرس نیا رد یزاب زا وا دوریم
 یدایزتدم هک وا .دنک یریگ هرانک

 لایرس نیا یارکیزب عمج هب تین
 تک رش مدع لابندهب :تسا هتسویپ
 شتنیارجا یار «سالگ اد لکیام»
 دش هدیزک رب «ندلام لراک» رایتسد
 یراکمهزا ءاء دنچ زونه هک كنپا و
 یهمادا ,هتشذگن لایرس نیا رد وا
 «تسا هداتفا رطخهب شراک

 اب هک تسرفالتخا , وا لکشم
 نیا وا و هدرک ادیپ لایرس ناکدنزاس
 هچرک ۰ تسا روخلد تخم اهژور
 نشور فالتخا نیا یاههزیگنا زونه
 مع تروس رد الامتحا اما تین

 سیلپنوتیب رد لتق
 لایر « بسلپ نوتیب » ان

 نویزیولتزا شیپ لاسدنچ هک ینالوط
 یدایز نارادفرط و دش هداد شیامن

 مانه یاهلابند یشتمتفوم یپ رد ,تشاد

 ریلپنوتیپ هب تشک زاب»
 نیتسضخن نوچمهو دوب یتفومان لایرس
 هحون و هصقالع تن اوتن « لابرس

 «دنک پلج ار نویزیولت نارگ اشامت

 - ربینویزیودت ملیف كي ؛ اریخا
 ب رپ یهحم نیا یاهارجام ساسا

 رد لتق» هک تسا ءدش هتخاس تیعمج

 هک تشاد

 نارگیزابزاو درا مان « سیلپ نوتیپ
 یلناکرفوتیرک . يلسا سملپ نوتیپ

 دنراد تکرش نآ رد نون دا و

 «بش هبنش»

 «ماحدپ ناج» ملی نیرخآ ۱ هأ

 هدش شیامن یهداما «پبشهنش» ماناپ

 رب ار ملیف نیا ماهدپ ناج .تسا
 ۰ رلسک ونمر ون » زا یاهمانملیف ساسا

 ۰ شاهدننک هیهت و هدرک ینادرگ راک

 نارکیزاب .تسا «دووکتیا تربار»
 نراک و اتلوارت ناج .«بش هبنش»

 زا و

 «وگنم تخرد»

 نیوک ؛ یدیهن تسد رد ملیف 02
 نیرخآ «وگنمنخرد» ما اب «نوسباد

 . دنکیم یع ار یرادربملیف لحارم
 رشیفنیدلا «» ۰ ملیف نیا نارگیزاب
 رفوتسیرک . نامپله تربار ؛ دلارج
 . دنتسه نواد ایرولک وتپ

 و هتشون تب لکیاماد همانمیف نيارت رگید ار وا «فالتخا نیا عفر
 ,دنکیم هیهت ار ملیف «وا مه ددید ميهاوخن لایرس

 تب هراتب ب ۲۰۸ هرامش
۳ 

 "فا



 ربا | ۲ -«نابکجاخ لثوعاس» ۳
 نابززاناریایاممیس

 .مراد تسود ار رگاشامت باصعا اب نرک یزاب #۶

 ! مدرک یم رکف «یشوللدولک » شیپ لاس شش و تسیب #

 . ماهتفرگن هزیاج نونک ات هک مینک یم راختفا #

 هیه . حاضتنا و فرحرم یليخ متفگ « ؟دوب الوسا . دشاب بارطنا رد ماد و دوش اجیاج
 و تشاذگ مطب ریز ار ویراس مع هدنک !مرادتسودار رک افامت باصعااب ندرکیژاب

 تفک زاب رد هک تسبن نآ یئانج یامتیس

 یهیدفع سکع ۰ موع داقتعا افافنا 7

 ۱« تمالس هب» مدرعم باصعا هک یراگ زور رد . تسابش

 هک دوخ اب ۰ تنک ره هک یتفو هوش نيا . دننیب لخاد هب یدسج و هوش ندناسرت ؛ دوخیم كبرحت فاتخم یاههار زا

 امتحو تساءار زاغآ رد ناریا یامنیس» هک تسا هدش خوشم نوکا یئانج یامتیس رد سوبع یاههرهچ ندرک زاب را رتنامآ رایسب

 دوب یروطع

 بارطخا داجرا
 زا رب یامبیس

 «تسانم رلهن روم هک یریسم نآ هب یزور
 ی . دنفايم

 نیوبرانس نیلوا هک تسینتفگ تسا 3 ۳

 « توکس زا تناوتیم هک

 د هک یراک
 مهادعب اما متسه رفن كي نم الاح

 « مینکی م هزراب» یعمجتسد هک دنپآیم یناک

 ار هزرابم یئاهنت هب نم

 هیرظن نیا رد هک ینسهادنخ نآ [0]
 ؛ .دنک تفب لیصا یاهیدمک رد ۰ دریگیم یاج

 و نم ۰ شپ دا شش و تس , تش د یرگیزاب راولش رگا هک یلاح ر
 هک یتقو اما 1 مدرکیم رکف «یشوللدولک»

 لئام# تک زاب» نم ملیف نیلوا نابه رد بیمهمه ؛ دهی شیاپ زا ؛ ملیف ز مدرن عورش
 رآ یاهملیف یارب هک دوب یئاهیراک هژیرو مداد ناشن هدننک هیهت كي هب ار ویرانس نیا ماشدای یمسنج یهراثا كيرگا اب و .دندنخ
 1 ً تشاد یگزات نامز ۶ یاهدید یئارپا ملیف» : دیسرپ نم را لسفال ) مدرم « هوش هدناجنک ملیف رب
 ن 2 نت رم هک دندوب یرایب نارادربملیف ایب دمب و نیبورب» : تفگ ۰ ه: متفگ سو دم مریم هسیرو شغ ( اهیناریا

 نم. روطنم هک مس یفدناسرت  نآ
 بل ردارم رک كي یادم هک تسیل ن

 مه هب مکحم ار یرد+ و مروآ رد یکیرات

 نم فده . تسا یژاپ تسیترآ نيا . مبوکی
 رگاشامت هک تسینورد یهرهلد و سرت داجیا

 یب» مسا هپ منید ار یملیف متفر

 سرخ لوپ یاب رفن كي لوا زا هک «هانپ
 یبرع صقر هب دوشیم عطق مه دم و دن زیم
 هنسنک هیهت هزت ۰ نیمه « نزب ۰ نزب و

 دندیسر تنیب هب رفص زا ؛ نم اراک

 یهتفگ هب ؛ دندرک عطق هکارم اپ یزاکمهو
 مه ژاب هتیلا

 نه یئوگهدنگو اعدا رب لمح عوسوم نیا

 دندش رفم مه زاب ناندوخ

 ارلاجنج هک م!هنیسر ینس هب اریز دوشن
 هک مزابیم یبایق متکیمل اغدا ..منسپیمت هکلب هرین اج زا مرظن هروم یهنحم رد

 ماتفرگن ءزیاج لاحب ! دریگب هزیاج

 ماهتفرگن هزیاج هک منکیم مه راختفا و
 تین نانا تایل نان ۰ هزياج ارز

 زارودب دیاب هک ماهدیسر یاهلحرم هب نونکا
 ملیف اپ « علاق روط هپ ار مفرح ؛ لاجتج
 . منک تباث نتخاس بوخ

 مدرکیم یعس « ملیف نیلوا نآده رد
 رارسا . مان یسرک هب ار مدوخ فرح

 منک هدافتساف,رمم یاههرهچزا هک دندرکم

 هک ار هچنآ نه . مدروآ دیدج یءرهچ اما

 منا« نامرآ* یءرهچ رد + متسا وخیم

 رولمچ» : تک . مدید هک متفگ و متشکرم

 یمم سرب 0 سس
 29 ی , روس

1 

 . ددنخیم رگاشامت , دناسرتب دناوتن یئانج ملیف رگا #
 ؛ نا ريا یاسنبس نارحب هب یگ دسر تاسلج هک ملاحشوخ #
 . دشن یریگیپ
 .دن ریمب دیاب اهروعشیب «دریبب دیابن ناریا یامنیس #

 ددار«(8د رونامن اتابی» یتقو
 ؛منیب یم نکلا یاهمدآ شقن

 ... دریگ یم ماهب رگ



۷ 

 دلاخ

 رشق نز كب روصح

 راد

 ..ان زیم دیدش یهمطل ار

 یئابمسک کر زب نسح

 ... تسا رگاشامت رد یفطاع

 , دوشیمن وری رهصق اد « ناحبس یاب هنسوآ»

 هصن یعیبط دنور ؛ روجانیهلصو ثاب نوجمه هک د

 ع رثا ثكاب دخا یارب ينیچ همدم

 ی مگ داس هب یئابمیک +
 ت

 میدوبها رديشچ هک دوب ینآهن «جولب»
 رافن . نیزا .هتلا ۰ دلاخ مه «كاخ» و

 هس جولب رد ینیدخ یاهنعس یلاسسک هک

 هلصافالب تف من نامگ هک تشاذگ راگد اب

 نیچنناینبن را رد دناوتآ شایدها ملیفود
 یهتشون ساسارف كلاخ . دریگ رارق دنعوربآ

 «ناحسایات یابوا» مان یدابا تل ودد جم

 ملا . هداس هضق . دش هتحاس

 یریوصتیاهنلناق هکنآ هزیو. تسارادمایپو
 یگداس نیمهب یلابیک اما دراد یتزرااب
 هک دنکع دصق ,دوشین و ریورهصقاب ؛ هعق

 ابادک را وبه هصف رد «یمهب» یسایس .دعت

 دسپسچیمن هصق هب «دعب» نیا شیزگ نوچ
 دوس« لسحت» ندش راوه یاجب

 بت تلود « ملیف ننا شیابن ماگه»

 رگشور هک تبخا- رشتنم یاهعیمض یتانآ
 یلاسیکا وا یاهرظن فالتخا زا یرایسب
 .تسین قفوم هعق تا رییغت اب هعنبا و دون

 نیا یمدتهاتوک ۰ نامراتفگ یاهادا رد

 ".درچ میهاوخ پاچب ار هبسح

 :كينکت رظن زا نیقی هب كاخ ؛ ابا

 رد هک

 ۱شب اب

 یرلات

 سرته نامز نیا « دنکیم داجبا رگاثامت

 شام رهفب دلاخ رد تس زاسلفیایهحرع

 لیلدیو یحط- شیاهشکاو و هدخ رتهتخب
 نامهیلایمیک یاههباتسد هچ رگا . تسن
 ندومن مها ۵ یا رب تسا نیشیپ یاهاباتسن

 رترادهشیر« رتقیمع هزیگنا اما... اهدروخرب

 یاههشچاب يیزاغآ یاهامن . تسارتیفطمو

 زاب ینوخب !ر دوخ یاج «دامن» زا یعیرس
 ینهیدادبور نتع رد ار رگاامت و دنکیم
 نشور یهعتنود ؛ .دهدبم رارف
 زادو هئوخ . بیعم و حلاس لماک یهایس
 انامه هک اپلآ رب طاحع یهابس نایع یئاغور

 رد .درطل . درنوخ , هجوتیی نافا رطا

 ملیق .«دنتراجو ترجیی و رطا دح

 یداشنیااما .دونسم زاغآ بیصم یسورع ان

 . دورس هعجاف زاشیپ هب هلصافالپ

 اپخوز یلابمسک یاهملف ,ناهیداش ال وصا :هنکن»

 دنهدیبناشن ی.وخ یلاج رد مه رگاو دنته
 : ربرش یاهبلطق .«تسا رنگدوز و عیرس

 و ریثا و یلامنیس نایت

 نشت رد

 یزیوالگ رگید راب و دشکیم سک
 دنرگیم زاغآ دب و ب

 ب.ینک هجوت

 , وا دوخ اما دنکیم یربهر !ردب یاهسدآ

 یگنرفدز نلا . تسیگنرف نز كي ریثامرف

 دوجو یدابآ تلود یصق ربن

 مسیج

 هخ سم رشو

 وا مساهپ - «مالغ»

 و تسا نیعژو لاع بحاص هک تسه ینز

 میدروآهراخا رتشیپ هکنانچمه ؛اما تسیلاجنبا

 نسچ؛ یسایس یاهچیت دخا یار زاملیف

 هک ۰ نز نفا - تسا هنسن دریاچ ار یریغت

 : هتخود ناحساباب یهداوناخ دلاخ هب مشچ

 یهلعق نیا دزرویم تجامس مامت را رصاات

 . دروآ تسدب ار كاخ

 یسگنرف نز نئا روصح یاب هب »

 ندروآ كانچب یار شخالت و مینک هجون
 دوجو روز هبای لوپ4 ؛ دلاخ
 یگداس اهلنهن ؛ دوبن رگا ملمف رب محازم

 دا
 ت

 یوجت هسق

 لد هب نشسن مه راسلیف فرح هکلب دشیم

 تاعر یرب وصن و ناشخرد

 ی ش یزاساح یارب دیعت سنا ییه

 راکشآ یساتحرافن هعقن یعون هب شیارگ

 شامسعن دصق جولب زا ینایمیک هک تسا
 تهجنبا زا :اکخآ ميلوگيم»

 یعاسجایئاهدجا و هفلیف : هصقفرحهک

 هک فرح نابهو تسیسایس تباهن رد و

 دوشیم وگ زاب هصق رد ابوگ و هداس یلکش هب

 مسیتدصف 4 هرایکب : ملیف رد : اجتبا

 تشاد ار

 ماخیش رس ؛ یسایس هدرتسگ یانعب نتقاب

 فرحدامه ۰ :زاسلیف رگا .دنکیم اجبا و

 دیصعت اهن ۰ دنانکسریوصت هب ار هتشون

 یتنصس لوئم زاسل كب ناونعب ار دوخ

 یسشنلد یامس هکلل درکساداس هچوتدروم

 دادیم هئارا مه یصقن مک و

 ؛ هنایاو رنامرف یتلاح اب نز

 سوفا هتبلا

 ارود

 -نابب وتینکت رعظن زا «كاخ»
 نا یهتخاس ند رت رد  یئامنیس

 . تسا ژاسهمایف

 تب ۱۷ هحفنح 8

 د, دونم هعاو : ناحبساباب یمداوناخاب

 تیصخش یا ۸ دنکیم یعس ینایمیک ۰ ثلاخ

 دنک ادیب هماسانخ : شایناذدب. و مغ

 اب وا دررح رز ؛ هجحص كي یط هکتسیا

 یردب هکساز وا و هد هدناجنگ شردام

 گابابو .دنکیم یگشتلد ۰ تسیک تسیئمولعم

 یناماسیانللع ینالولع «راتفگ كت» هلولونوم

 هزاسیم یا ار دوخ یلاذ دب و قللخا

 هکا, یلبف صس یدودح ات هسلا دیهبن نیا

 هاسکسم فر ۰

 مالع مه

 تشاد دوجو دروم نیرن
 راب لاو هک تسیوف نادچ هناما

 ر شا ی ها وخدبو
 یناهنعص : ,اتلف سا راآ مامت رد

 هب .درک رواب ناوتیمن ۳ دبآیم مثچب

 هاگ و تسن تسدکب وا یلامنیس راکفا هک

 لوزسن یسر# ملیف لکشب یلادتب یدح اق
 ار مالغ ندمآ زاب ناوتبم لثم رد .دکبم

 شردامقافتاهب هک وا .دروآ دهاخ هد هب

 درک رواب !

 نیشام هار نایع رد , دوریم تور هد رز

 هبروجم وا و دنکیم ماست نیز
 .دهن سپ ار دوخ ساقت ات دوشم تگ ز اب

 قاشا روجکت ۰ ۶ تشگ زاب دیهعت نیا

 قلخ یسراف جبار یاهملف رد رشیب هک تسا

 د وتیم
 تیسچهنعم ۰ یاس ارز سح

 یفلعاع ما ثاب دخا ی ر بسامو اجب یاه

 تسارگاخامن رد هدنازیگنارب .و قیمع
 هنوگچ وا هک ميسیم لا .د هکناچه

 یعو . شدوخ دلاخ رد حلام ندرک ل اچ ل

 هاسیردار یدرده و یدردنه قسع سح

 .دناموا شارگ ماقتلا رظنسات کیم حیسب

 ناشک ناشکار ما وا هک یاهحص دمو

 رد یکنخلد نآ دروآیم رتش هاگ راتثک هب

 هک "ر یرثاآ و دوشیم داجبا رگانامت

 مهار ف. دروآ تسد ه تسل لیاع زاسلیف

 مستلیق نی.» زاسملیف رلعت هلحقلا , دوس

 ۲۰ هحفص رد بن

 امنس هرات ۲۰6 هرابش



 یتیصاخ تود و دب لاس لاسا ناربا یاهنس
 زا یی هک كنا و هدراذگ رس تشپ نوکاتار

 لا لوا ههادلش یسررف د دسریم مامتاف دراد زیلاپ لصف

 ءار دوعم یاجب نا رتابیامشیس یکم

 | رترتاوم هنوگچیه یفیک و و یمک رلن زا و هدومیپ ار لوزن

 تسا هتشادن

 و یراکس بس هک شحاف لوزت نیاو دوسک نی

 ۱ ینوگانوگ لثع تسا هدش ناریاس سا ریامیس تدش هدپسوپ

 یاهم رابش رد و تسا حراح اجنا رد ام ثحت زا هک دراد

 و میاهد رک وگنفگ نآ درپوم رد هلجم هتشذگ

 درک ميهاوخ تحل مه رگید

 هدخ هداد شامل یاهملشیهاگن ایا

 ۲ اب دهدیم تاجر ينرق رب لا یاب هک هتشذگ لاس لوا
 ۳۳ فر هک یراجلاس رد هدش هداد شیامن یاهنلیف دادعت

 ۵۰نا ریایاهس هک تساتیعقاونا رگناشن دهدیم ناشنا

 مسچت

 تاحنص رد

 ههاشن رخ

 و تساهدش هتساک هزانیاهملیف هارا رد شتبلاعف زادصرد

 دصرد داتشه زرمب مقر ننا دبدج یاهملیف دیلوآ هیمز رد

 لس ریم

 شان یاهنلق نوما رپ ۷۹۰ ۰ اشهلجب یسررب مت

 لاس لواهها-امرد هک میدش رک دم راه لصف رد منش هناد

 اهلف نبا . تساهدنآ رد شیان ال ملیف ۱۳ یراج
 زا دندو تراع

 ینرتراک رب یدیات هنازرف [7] حفر رده نیمزرس رد یئاهفصا كب

 بآ ریز دایرف - ناراب - سالکمه - اهدژا

 س سورعهزات - تقافر س اههعللو - كرزب
 توقادخ - یاس هچرازاد تولراث

 رد .دک هداد شام یاههلیف یسر رب كابا

 تحادرپ میهاوخ ناتسا

 شورف رب رحنخ و تشپ
 ههامهسنیا ملیف ندرت

 ناها رمه -۱

 تکرش اب هک" ناورش ریما یلادرگر اکب دوب یعلیف
 نسب میلیف ندا .ةوا هدخ هتحاس داردیعس وی دريامباكب

 نا رگیزابس» تک رشاب هک تیصخشاب یاقآود تیقفوم

 یرامجت تیقلرم تسناوت و دیدرگ هلارا را زا دش هیهب

 . دروآ تس یزاتم

 هدزیم دوس ینابیشاصر ش اوننک هیهنهک ملیف نیا

 7 لایر نویلیم

 شیوخ هیامرس اب یملیف اهئدم زا دهن يرداث جربا

 ۳ نوع نآ زا ار هاحاس نیا ملیف نیرتخورف رب ناونع شاهبقرتم ریغ شورف اب رجنخ و تشپ [7

 بت ۱۸ هحفص امنس هراتس ب ۲۰6 هرامش

 ه

 تشپ,. هعمج ؛نمایاج
 رتسک اخ حبص « رحبخ و

 یاه ملیف اب سایقرد
 یاهشزرا یاداد رکید

 و نیرتهب زا یکی ناوتعب هک دوعن ینادرگ راک و هیهت

 دن دعاوخ باختنا اعطق لاس یاهملیف نیرتشورفرب
 اس یبلطم دیعس یوبراس ساما رب هکر جنخ و تشپ

 و هدشباج یناد رگ راک و مکحم ناتساد كاب زا دول هدش

 ننرشورفرب ناوح تلع نیمهب و دوبهدربهرهپبوخ یاهیز#
 زورف .داد صاصتخا دوخب ار ناتسیات لصنپلبف

 دندوبملیف نبا نارگیزاب یرداقحربا و دیقع نیهایلاث
 تشاد شورف لابر نولسع ۱5 رحنخ و تشپ

 كمن و نا ۳

 شیاش هرخالاب اهندم زادعب كبن و ناب

 ملیف نیا .دوش لاسایئویلیم كي یاهملیف وزج تلاوت
 هجاوم لماک تیقفوماب شیاهراک رثکا هک ناورش ریما ار
 یدروتاماكيب تک رشاب تسا هدش
 داتنه و تسیود و نویلیم هد و دوب هنخاس یلاطاط

 درک شورف لایر رازه

 «یگنر» زابرس - <

 ترازو ینادهاماو زا هکنآ ۷ ملیف نا
 تیصاخنون و یکبآ یملیف دون هدش رادروخرب زی رتهو

 1 دمآ رد

 زیگنا روش - یریه ب

 به رف

 تسا هدش هتخاس یچ یارب دوبن مولعم هکد وب

 ثام رصان تک رشاب هک یگلر دوب یملیق زابرس

 توبلیم تنه و دوب هدش هتخاس ناببیرق ژرعارف و یفیل

 درک شورف لابر

 ادا رهت مالاس تو

 اوت هک ملیفسراب زا دوب یلوصحم ملیف نیا
 یلیفت یصترم و دون هدش ینادرگر اک ناثوک شونراد
 رخ نآ رد نیگن و

 یلبف ملیف ود یاه تبقفوم تسلاوتت نا ره مال

 ی نویلیم راهچ ودنک دیدجت ار ناخوک شویرآد
 یاهملیف موادم یاهتکش دیاخ و تغادن شورف
 3۳ دناوت : نیا یا 38 جو

 درو

 نما یاج -
 دوسخ هک یلیقع یضترم زا دوب یاهتخاس نما یاج

 هیفانیم وبدوتا لوصحم هک ملیف نیاتشادیزاب نآ رد زی
 راسک كي نتخاس یارب ششوک و تقد ,تیاهن هکتآ ب ۶



 ناتسات یههام هس رد نآ رب یامنیس

 تشاد زبن رای قیفوتدیماو دو هتفر راکب نآ رد بوخ

 راهچ لداعم یشورف اب و دروآ تسدب یتیقفوم تسناوتت
 . تاب نایاپ لابر رازه دصناپ و نویلیع

 نوتاخ ۷
 ها رفو هلاه تکرش اب یحول رب ابن ار ملیف نیا

 6نآ اب ملیف .دولهدومن هیهت یعیفر تعنوینادرگ راک نایییرق

 یراجن قیفوت تسناوتن اذهعم دوب دنهرهب یتاژابتما زا
 دنک بسک لماک

 نایاب شخیامن لابر رازه /

 تا

 دسناب و نویلبم شش لداعع یشورفابو

 تاب

 هعمج - ۸
 نامزاس بد هلگ نودبرف زا یلویرانس ساسا رب هعمج

 او دوب هدش ینادرگ راک نایچکدق نارماک مو تیسااپ

 لاسماهک دوب یاهزات و و یاهیلیف
 هگنز یلگ دیتم نمهپ - راتخم سس هدازینف . تسا هد
 دنتشادیزابملمف رد یلاصر مرک و

 تشه لداعم یشورف اب شبامن هتنهود یلع رد ملیف

 دید رگ هجاوم لابر رازه هاجنبو دصبس «نوبلسیم

 ندرم رابرازه - ۵
 یراک نیتخنیا رفاس زا دعب هک ناب رهم لالج 1

 ددرمراپرا زه ملیف فیقوت لاسود زادهل دادیم ماجنا هک دو

 ملیف نیا رد .دروآرد شیامنیدوب هدومن ینادرگ راک هکار

 د تک رش هداژیخف یدهع و كولع و دارنیعب ۹

 نا رخهد هدازینف شم ۳ جات یلاتعا ل اباق دوزج زا ملی ٩
 ثرامنب طبارش نیرتدب رد ملیف هکنآاب

 ۰. درم رگن زاب ۰ تیاهفاد شورف لابر رازه تیود :و نوبلیم تثه 4

 تک رشابهک و ناربایاملیس فورعم هدننک هیهت ینابیش

 رتسکاخ حیص ۰

 ملیف نناینادرگر اکز بصعت ملیف زا دعب رانخم یقت

 هتخاس ینافرع .- یریم س یناهاث البژ - یدروناهیاكيب هک دز تسد شدوخ و مارآ و یدرونامباكیب تک رش اب

 دوب هدن دمآرد شیابنمیئو لاکب زادعب
 تساهت هک دو تساناپ تکرش زا یلوصحب ملیف

 راسکب ن" زد یراجت ملاس رثا كب یقلخ یار شخ
 .دو هتقر

 لدا»«یشورف شیاملهتفهوئرد رتسکاخ حبص
 .دروآ تسدب لاپر رپزه هاحنب و دصتنهو

 تنوشخ و قثع - ۱
 و یلانص امر یراکبه هرمث نیتخل نيا

 راک رپ یدر ونامد !تلیث

 و ۵ رمرگی زاب نی وت
 .زوش «یدیدأات هناز رف
 راک رپ هنکن ز یلگ زیگنا

 نز رگی زاب نیرت

 هتخاسنا ربایامنیس رد

 دونحدمآ رد

 دوش هفانا ناسادب تداوح یرادقم هک دشیم بس

 یشورف اب داره رد شیامن هتفه ود یلع ملیف نبا نر

 یدروناعباكبادرج و و داتفایع قافتا لامشردملیف عباف

 بت ۱۵ هحفص

 لصف رد پیئرت نیدب

 را زایب رباهب لصف زا رک
 ملمفثاب نا ربایاهیس ناتسبات

 تساهدومن هنرع

 هورگ نتفر نایم زا رطاخب ملیف شیابن تلق نیاهک دئامن

 ی صاصتخا هک ایورا هدنهد

 زبق هورگ نتفر یلصا تلع و تسامب
 یا رتملیف دوست

 اهراک رب

 ارگب زاب نایم رد

 راونع یو یدروناعباكيب زا

 سنا رثایاهلبا شیافنب

 دولوا نارکا شیامن

 از ملیف رایج شامن اب دره ن

 دروابب تس یر لوا هل رد

 دن ریگیم رارق یو

 زسانارون - یدیلات هلازرف ن ناگ راتس نایمرد

 ناگ راتسنب

 یراجلاس

 ادعن یریع و داردیعسو

 راک رب ملیفود شنامنات هر يلل و یاشاش ۳ اب ۳ ۳ ادم

 میلیف ود شیامن اب یلانص ان
 تسلبار امنب- راک رب نانادرگ راک ناونع اهنآ زاكي ره زا

 و داور رسما

 رامآ
 ه. و تی نایم زا

 یناهنصاكب .- اهدژا هار رد دبسح ملبف تشهیراج لاسلوا

 تناها رمهس بآر بز دابرف ب سالکمه بس رلتیه نسمزرس رد

 - مسلس و رجنخ

 همیلرد هدخ هداد شامن ملیف

 هد یالاب یشورف كعئو نان « تشپ

 دن (هتشاد ایر

 لابرتوبلبم ۲۳ شوررف اب اهدژا هار رد .دص ملیف

 بآ ریز داپ ف و رجنخ و تشپ یاهملیف و ملیف نیرتشورف رب
 دنرادرارق نآ زادعبلایر نویلیم ۱۰ شورفاب

 هدمآ رد شابنب یاهبلیف نایم زا

 هدوس دیفسو هایم ملیف تی و یگنر ملیف هب لان
 لوا ههامش رد

 وا نارکا ملیف شش شیامناب ایسآ هورگ [7
 ۲۱ هحعس رد هعقب

 تشاد یسن شزرا هک دون یباهملیف هلمج زا بوخ یناظحل قلخرد یعسووب ییاودجم اب نایچکدق نا رماک یهخدس عج

 امنیح هراتس - ۲۰ هرامش



 ... دناهدومیپ هلاسدصهر هبشکب هک یا هرهج ود

 ۳3 49و ر تاریپ نوسرفوتسرت یسیرتج

۳ 

 لسن نارگیراب هننج زا «نوسرفونسرک سبرک» [7]

 ماگمه ریخا لات ود یکت رد هک تساکیرمآ یاهنیس

 ت خر ۰ دوجو ساثرب یاههرچچ اب
 هک یهوبنا شر و دلب این یوم ؛ دنمون یلکیه

 ترس راک رد سبرک زا ! تسا هدناخوپ ار وا تروع

 دنچو ون و نولرام ؛ نموپ لب + یتیذراو ؛ زدلوبر
 . تا هنخاب هنادرع یسکس لبمس كب ۰ رگید ین

 ملیف شیامن رطاخ هب دوس فونسارک ۰ نوکا

 یعراب

 , .تلدن ایا

 ؛ كي ره هک درک راک ینازاسلیف لا

 با 
 یاف هتم شن هب «سیسروکسا نیتراب» ید

 یاهدنسازا یکن دناوتیم هک داد ناثن و دنابامن ار دوخ

5 

 تسا نیا «نوسرفوتسب رک »کر زبنسح ٍ

 هنفاب ریگملاع یت رهخ «دوشیم دلوتم یاهراس » لاکبزوم

 یامانراک «املیس رد شنیلاعف هاتوک نامز نیبهرداما تلا
 یاناوتشب داونیم هک هدرکاپ و تسد یدیکا لباق

 . ته و دشاب وا یا رب یشلم

 تاهالاک دو یقادتا یلیخ « امیس هب سیرک دورو

 انوا هک یلاح رد دش ثعاب ار نآ «تاکسانونرو» اب و

 رچن یاب رجن هنوگ جیه۱۹۷۰ لاس
 اس هاتوک نارون نیمه یط رد وا هکدوبنا رد سیرک

 یناش. تشادد «یمز ویا

 اهسسرذ یرابتا و یما

 توس مف ورک تشفوم یاهلبای ؛ قیر نیاهب و دنته

 رت لعاک درک بسک هک یت رهشاب + تعفوم نیاو دش مکحم

 ۷ دکی من یکدنز اچنیا رگید یبلآ» ملیف رد

 ۰ ملیف نیا رد هچرگ دشاب اکیرمآ یامنس یهدننآ

 زا زن سیرک اما دوب سیسروکسا رظن دروم سیلآ تیصخش
 .درک هدانتسا بوخ «دوب هدخ هدادواهب هک یتس رف

 اترد متچ را هک یدروایرد» شرگبد ملف رد

 رسوعت ار ارگنورد تیصخش كب نوسرفوتبرک ؛ «دانفا

 ( رثیاع "را-) یناوج نزهوین كي اب هک یدرونادرد .درک

 در نیا ناوجو رپ و دنکيع رارقرب هناقشاع یهطاار

 ایرد وا هک یلاح رد دنکی م تموصخ ساسمحا وا هب تین

 . تساهداد تسد زا زین !

 +تساون ؛ سیرک یاهعلیف زا كي جیه كئیب
 دن زن نماد وا ترهت هب «دوشیم دلوتم یاهراس» نوجنه

 تخاسن تعفوم ه ار دوخ هک

 2 دوولاه یمیدف لاکیزوم زا هزا یزاب

 هداعلاقو شورف اب ؛ دناشن دٌسیا رتسا !رایراب راتک رد

 م , نومرفوسبرآ اکیرمآ و ایورق یه
 داد رارف لاس یهسج را رگیراب حب

 عن نونک اه نورف وتسبرک

 9 ءووناک » مان هب هاب نیکی ماس» یوزان
 : کیم یراکمه ابیکیاب وا هک تب

 مس زاگ و د رفلآ رس» میلبف رد یراکمه یم من

 ههابا تشادن اس اف نان ِت

 8: ابسکب مک یلمن ؛تراک ت 

 نا4الخ چ ره ,داد یناملدوح یارب یرتعسو ندیم

 اههخش . میل هک د غ نآ زا عناع ۰ ملبفیناباب

 كي هک دوب یتهبنغ زبن نامهاما دشاب هتشادار ابنیکیراذآ

 م بی هلیف كب زا یملیف رد : راک هزات رگیزاب

 هبار تیمها نآاب یتقن

 تب تفویل داجنمه ؛ سارک راک یلعاکت ربس

 اش رهاط ملش تن شقن هب وا «یووناک» رد و دراد
 یاههداج بهر ؛ نوبعاک كي یهدننار شتتهب تس

 دنیرفآیم هسامح هک « ینابایت

 دوح هک تا سا رد نونرفوتسارک درز یح

 هلن ول ۰ یب,دیب یاهتیقفوم نینچ مغریلع و هتخابن ار
 هنوگن ییهاب دنا ون رگا . تساهدادن یتسپ مرجال ویراک رب

 ...دهد هیادا

 امنیسیهزاتس ربانونک (9 هدنناوخ «نکنام

 یگنیمه تسنرایهون « یوگنسهو گر ام»

 . دیسر

 ترهش: اکیرمآ نکنام نیرتفورعب . وا
 بصاص ...یناکبرمآ نکنام نیرتفورعع 9

 بسوه و نب دگنشق هدئراد .. نادند ند رتاسر

 تاعوبطم یوس زا اهناونع نیا .. اهبل نیرتزیگنا
 یوگنسهتسنرا یمون ی وگ رام هب اکی ریآ
 عادو یاییانک بحاص ؛یلاکب رمآ گرزب هتسو

 ادصهب اهگنز هک یا رب , ابردو درم رب + هحلسا !

 .تسا هدش هداد .. و دیآیمرد

 دآزا شب ای .درک فثک ار وا هراکت اهن

 دو نگتاع

 هتفهره هک یلاکیرمآ نکنام نیرتفورع
 , دیس رع پاجسب دم تالجم دلج یور رد شکع

 تشهرد ار وا هدرک یزاب هک می یملبف قافتا را و

 عبابتلوفشم یگزاتهب .دراذگبم شيابن هب لدم كي

 هک یشیارآ لوصحمره .تسا دبدج رطع عون كي
 لابقتسا دروم هلصافالب .دوش یقرعع وا یهطسا وب

 و ترهش نانچ هب ينکنام قیرطزا . دریگم رارق
 هک هدرک بسک یتنگنه تور و هدبسر یتیوبجحم

 اهنس هراتبس هرایش - ۲۰ هحفص ۳

 یناهجت رهش هب ملف كباباهنت « ی

 !..دن زسنملدد یگنچ یئامنیس تیبوبحب و

 و تیوبحم و انس رد درد :نآاب هبیاتم رد
 .درادن یاهبذاج شیارب امنس رنه قرطزا ترهث

 نونک اه .مرادن نشد لوب هب یحابتحا

 راک نودب نرتکن مناوتم هک مدننورن یرب#
 یگنچمه یلامنم تیوبحم و نرهث !منک یگدنز
 نانچب یکناع قیرط زا هک !رچ دنزس ملدن

 - یه ارم اکیرمآ رسارح رد هک ماهدیسر یترهش
 ۳ 7 .دسانش

 اخ قرب هک یلسع نادشچ نآ اب ,وگر اع

 هو مادنا یراد اب :تسا عطاسب نآ زا یاهداعلا
 یامنس یاهگ رب هزات ینوخ ,شایشحو یهرهچ 7

 سلف نسج هکبوحنب تسا هنناود اکیرم
  .دخ وربور ینختناضر شورفب ۳

 رد شروع ؛ ریوصت هک یلاکیرما نادرع یابور نب
 هکتبازا ,دوشم تفاب یدرحم درمره باوخ قاطا
 > نب دنته وا مادنا یهدننکش یاتس ناگمه
 قم

 شبا
 ن ره و دادعتسا زا ها وخم میلد -

 ترش و هادنا

 یزان ملف
 راک

 ب

 قرط زا متسناوتیم ش دننک

 رد اهنبا زا رتدوز یلیخ ما ینکناع

 شزرا هک منک یزاب یملف مدرک ربح اما منک
 سی و مک ملوا ملیف هچرگا .دشاب هتشاد ارم
 زا هک مدتتعم ابا دراد تهاش س یاهفرح یگدنز

 .ماهتشاذگ هیاع میه دوخ دادعتسا

 امنیس یزات بوبحم نیا یهرابرد شسرپ ثب
 : هنئام یفاب

 ااوسج ؟ فی. ر ۱۸ ر با دیدن ضفت ار تمان ارج

 ؟۷هحفص رد هیتر



 (یاتزابرون)]شور یلسا یایازم زا یکی 01

 و دبادرک میظنت ار یروت هبترمکی هک تسا نیا |

 یناسآهب نیاربانب دیهد رییفت ارنآ دیتسن لیام |
 ءساتزاب رون زا و دیهدیم رییقت ار نیرود ظقف |
 4 .دینک یم هداعتسا هئحصس رد دوجوم

 هک دیآ شیپ یعقاوم تسا نکمم
 دباتیم قاطا نوردهب هرجنپ زا هک دیشروخ روت

 لخاد رد ار هرجنپ زا یمق اي دمنک هداع 3

 یساع دناونیمن راک نیا انمیبط .دیروایب ریوصت
 ءاهلئم «گنر یامرک یهجرد» اریز دوش
 ره و دیشررخ رون .دش رکذ لبق لوصف رد هک

 درشیه هدید هرجنپ فرطنآ زا.هک یرگید مت

 زا هک اریز دنوشیم هدید یبآ یعیبط ریغ ر
 منک یی هداغتا پش رون یصوصخم ر

 دیه اوجمم

 بس

 یاعهپمال هک دش دهاوخ نامه - دیشروخ

 یعصط اش ملیف کنر و دنراد قاطا لخ
 . هد ده

 یزادرپرون» یهراب رد ثحب هکنیا زا لیق
 منک ءراشا یاهتکنهب دباب میهد همتاخ |ر «یعوسعم

 دوشیم اهروتامآ ینارگن بجوم فا هک
 هک .دينک تشاددار ار نیا یصوصحپ

 : دوش ناتشوما
 زا اب و لخاد قاطاهب هک یک زا شقو

 رطاخب دیتکي+ یرادربمایف دوشیم جزاخ
 نشوز یهوخهب دیاب فارطا قطانع هک دیشاب

 رد هثیپرنه هک درک دیهاوخ دیک اب هوالعب .
 دوجو یفاک هژادناهب روت هک دنک تکرح

 متشه لصف نایاب ۹

 مان لصف
 ژاتنوم
 یاهتسق نی.رتجیهم دنیوگیم مدرم زا یس
 یاههقلح - تساه«شور» ندید ملیف كي .

 - ددرگیمرب راوتاربال زا هک ملیف هدخ هتش ها
 اهنآ ندرک ازجم و اهتاش ندیرب ؛ نم یارب |

 ناشدوخب طوب رم یاههنحم ندپنایج مهب هزارود

 اوگچ هک تین نیا عوضوم .د
 ندرک اتتوم یارب هک مه یلیاسو میربیم ۵

 سس
ِِ 

 یزپ راپ : همج رت

 فمخ اد شست من فناوت ی وشیم»+ هت -

 بت یم ۰ تل و ید اش كاح ۱ -

 دنئادپ ار راک نیا لوص بلاج

 ما و  نتشادهب كش نودب ام ۷

 مب مگ راکپ جیحص اهنآ هنوگج هک ۰
 ۳ ی  هه س ۷ بص ۲ هر

 مزادرپ تش دیهاوح حایتح ۲ امتحا

 صاحب ۳71 نت

 هلیسو نیلوا نایسچ ملی هاگتس
۳ 

 یکچوگ یر هلیسو كب ءاگتسب
 هک مت

 م)هحنع تصعم 4

 ) ثحیم ود و الول ود زا هک نس
 رد ندنابج یارب ار مایف هکت ود 7

 .دوشیم لیکشت درادیمهگن

 یکی دراد دوجو رازاب رد رسیالپسا عون ود

 یرخیدو تساعیا« بسچاب ملیف ندنابچ صسوصخم
 اب ندناسچ یارب .پسچ راوت اب ندنابسج یارب ۱

 مه میهاوحیم هک ار ملیف هکتود میام بسچ

 و رب فرض ر ممصدمع زا رف ۱ه ككخمع ر 1

 هبل نآ ۷ هک .ته ناحوس كي ریالی یورزب

 5 ز یپچ تمس منیف

 یوزر مین اپ

 گنزیپ یمیاع و ميئاسيم یمک
 یامهتنا دمب ممثکیم نآ یور مای بچ مانپ
 میهدیم رارق هبل نیا یور ار یتسارتسد ملیف
 دنچ زا دعب دنابسچیم مهب ار هکت ود نیا بچ
 نارتیم و دوشیم لماک, نیسچ لمف م هم

 دروا نوربب رسیالپسآ لخاد زا ار
 دینکیم هدافتسا یبسچ راون ریالپسا زا یتقو

 هکلب دریگرارق مهيوررب یتسیان ملیف ود یاهتنا
 فرط ودره یور و دنریکیم رارف رگیدکی رانک
 توشيم .هنیسچ فافش راون ثاب یهایسوب اهنآ

 - یم هدافتسا راون یازجم یاههکت متاوم ینعب
 راون هقلح كي هک تسا نآ رتهب شور اما دنوش
 فیت یهلیسوب راکدوخ روطب و دوش هدرب راکی
 هروم رادقم دراد دوجو رسیالپسا رد هک یئام
 نمنچمه و دوشیم هدیرب رابره رد هدافتسا
 داجیا راون یور زین ملیف راک یاهخاروس
 ژاتترم یارپ - میام بچ عون ریالپسا .دوشیم

 ماگنه ات دوریم راکب «لاسرویر» هخن كيندرک
 فرطزا دوش هدید رتمک بسچ لحم مایف شیابن

 ملیف تاریص یارب رتشیب یراون ریالی رگید

 مای"

 < هف هس نم

 ثاپ تشاد دیه هم ب دمنل هد

 مش ۱ 

 ۵ .دنحس سن ف ۳ ۳۳

 ربا دنچ ی بد و پچ راوت من
 1 ی ۰

 لاسموبریبک كي زاتتوم مس 7

 روظنمب یک ناونمب طقف هک یرتمیل
 دم _- داش اعتسا اعب یاهیبب یهمون

 زاتو وم روطب ناوتب هکتیا یا رب ِ ۱ ۱

 نپ ربانب دوش .دید ییوخهب دوشیم ماجنا هچنا دیاب

 زابووم .تسا یرورش الیووم هاگتسکب نتشاد
 به ون یهو هدش بس ی زمم تس یهانتس

 هاب یور وصت و دبرب بنع و ولح هب ار ملیف

 ار اش هاگتسد نیا دمنیبیم یاهثیش كچ هک هحفس
 دییب ماه ندیزب قمفد لح» 72 دزا-یم 1 ۱

 اب پچ هب تسار زا ار ملیف دناوتیم هاگتسد نیا
 سچمه و ( ب۶ واحس) دن ات رجب تس رب پچ

 رد بت دنک راک دنک و ددت تعرس ود اب دناوتیم
۰ 

 ابو وم درو

 سژاتاوه ناو لماک هاگتس دنتسخ ازجم هاگتسد

 ار لیاسو نیا زا یکی یتقو. .تسا فورحم هدننک

 هدنناخ ی یاهروحم هک دیشاب نئمطم دیرخبم
 نامه و دتسهبسانم امش ملیف یاههتلح یارب

 *تسامش رونک ژورپ روحم هک دنتس یئاههژادنا

 هنسارانک تمالع كب اهالیووم زا یضعب
 : هک تسا نیا هدنراذگ تمالع راک زرط «دنراد
 ندادراشف اب دیربب دیتس لیام هک ار یرداک

 .دراذگیم ن یهبل یور یتمالع «هدنرانگ تمالع

 ار یفالیووم نم ۱ تسا یلوبق لباق شور نيا
 زا ملیف ندروآ نوریب نودب هک مهدیم حمجرت
 یراذگتمالع ار رظن دروم رداک ناوتب هاگتس
 رداک ینغور گدم كي اب تروسنیارد - درک
 شامن اب هرابود و ميرانگیم تمالع ار هاوخلد

 بس یم هدرپ یور هدش هدیشک دادم هک یلحم ملی
 لحم هبک سنکیم لرتنک پیترت نیدب و مینیب
 ۰ .هن اب تسا حبحص هدش یراذگ تمالع

 ۸ ما

 ۲۱ ؛هحفس زد هیفب



 نا ونع .تحن .ییلطب

 نوس رد « وصجشناد تاپ هاگ دون زا زور

 دشباچ ۲۰۱ هرابش یهجم دا زآ توس رب

 میدناوخ ار نآ یقافتا روطب هک دو

 :میوتب یلصا عوضوم دراو دیلامرفب هژاجا
 هدییس مناخ (:) داقس ر رد ِ  ۸ رخ ۹ آ

 متسا وخیع دزاهدوم رف موقرم رعنادا 1

 يبوب نام روثک یقیسوم دروم رد ار مرظن
 -یبهچیتبسوم زا ناشروفنص مينادين

 ابهلنا زا هک رولعنآ نکیلو ؟ دئاب دناوت
 هنارت ناشپ میاهدرک طابتتسا ناشبا رفظن

 دوبیم رتهب دناهنف رگ هابتشا كنهآ 4 !ر

 دنروخلدیلارهنارت رنه لاوز زا دنتشونیم
 دنچنآ نوچ . یقیسوم یلارهقهق ریس زا ه
 ۹ ومرف دانتنا اهنآ زاناشبا هک كحتم را و

 كنهرف هب دناونب هک تسین ,یفارنا یقیسوم
 موهنعیب یتالدج هعنب , دن زب همشل ینا ربا

 تسا « 41 رو مای هب یرارکت و

 م رحم یرحشاد نس سچمه و

 یاههنارت ایا شو یرگید یقاح رد

 رنتسه یطولخم ( تسا یسهم رولتس) ناثب
 « .. . یناریا یقیبوع و زاج زا

 و شزیمآ ننا دراد لاعتحا , بوح

 اس هدننآ رتکد مناخ ار اهکب السا

 دنعاب هتحاد هجوت دیاب ایا .دناوداد لک

 یقیسوم ه و تسازاج هن یاهنارن چیه 6
 گرهج دات یماک اهگشفآ هتلا . یناربا
 سنچزونه نهنارتاما دنشاب یناریا لیصا

 دناهدروان تسنب ار یتداعس

 (۱) تام ولعمهلنسم میرلگب هک لئاسننا زا

 تتشح هک مشکن شیپ دیاب ار ناشیا یقیسوم

 بوخ هچ . تسا تیها زلاح و هجوت لباق

 هک یناوح یوجتناد ميتسنادیم دشیم

 رد ۱۵۷ و ۱۸ یاههرابش -۲

 لطاپ ربمت بن ۹

 دیتسرفباردوخ خیف
 ملیف ن 7

 ین ایم ل منیف مس سس

 ننک ی ب

 هناژیلقناخ یروم رهچوسیافآ 8
 هدیسر نامتسدهب اجكي امش همان جتپ

 اسمش تالاوئس مامتهب خساپ نوچ

 ر تیمها : یاهلاونس

 ؛ ناراپ ملیف ردشوپراد رلبود -۱

 و اهگرگ هرعن ملیف نادرگراک
 درمو بارس .«تراهکا تربر» یئالط وز
 « «میدزلیام» یکیرتکلا یلدنح ۱ نت كروز»
 ناریت طفاحادخ «هلگن ودیرف» رفاک

 تسا «نایکیچاخ»

 [شیپلاس شخ یغورف نودپرف +

 هدنز» یهنارت ۱ یاهفرح راک «لد

 درک عورش ار دوخ
 :یئایمیک ملیف نیرتشورفرپ - ۰

 تسا رسیف

 « و جشناد هاگ دیدزا زور ناگد نناوخ » خساپ

 ؟ دیئوگ یم یقیسوم مادک زا
 ةداص نوچ (!) ینانادیفیسوم زا نیچنا

 راب زامنوچ یماگد ناوخو یک وزاپ «یک وجون

 شورد ابآ دنروآیم نایمبتبحس یلیععو

 نو وهن اع.یقلاخان ۳ دساشیمییها ر زاح

 ۴ هد ایآ ۷... و ترازئوم نیو ۰

 اب كرزب نادنمرنه نیازا یکی
 نیمادک .دنادیم ایآ ؟ دناهدرک شوگ تقد

 « یرنه هتخر نیما رد و "ر بالقنا

 نآ

 ایوب ناخشورث تسم

 یاهسرد ءرج ۰ تاعالطا هن وگنیا دیاش

 ت وصنا رد دئابن ام مناخ هدیپس هدکشناد

 ,طارتساپ و 3 دوب هک طارقب دننادیم ایآ
 ٩ .. و انس یلعوا

 هعهنرا هک ام .اعتسه نافاوج یتسارب اپاو

 دنتزيم هنیس هب ار ینارا یقیسوم تم

 ینانچآ تاعا يتر یتبسز یر !عالگیا ین" را وم زا العا
 یصوسصخ یا رد تحب قنال - ٩ ۲ هک دت

 و

 ابو كهآ و هدنناوخ دنچ مان نتسلاد لوح

 موهنما و لمهم هنارت دنچ ندوبرب زا
 دئابن

 رتهب یتسهم میسیونب ميهاوخیمئام
 بیم رتهب شوق وگ ! هدیاه اب و دناوحیم

 دیاب داقنا هک اریز ٩ هرهش اب دعد

 یرظن راهظا هکسیا هن دشاب ملا و هدنزاس

 هف ط كي و یدرف

 اقآ نالف یادص زا رگا انایحاو

 ميرادرب ذغاک و ملق ۰ دمآنامشوخ ملاخ !
 یراک ینالف 4 هک یون تالج یار و

 یادص اما دراد یوخ یادص دیشاب هتشادن

 ات دراد تسهابش رتشیب رعرع 4ب شییکد
 در زاوا

 س انایب تاعوضوم نیا یراک ۳
 رد وریذت داکتا رگ( اما مرادن يوب و

 رسید ور
 ندنازولد ه۳ دینامرنب لویقامزا دیه چتر
 ینیعم نرتام یادص زا یرادفرط یناریا یتیسوم یار

 هک یملیف نیلوا و «تاث

 و ینارچ» دش هداد شامل نارپارب

 نیا .دوب «تعرس

 هیهت تسد یملیف شویراد زا سا

 و ی ورهب كرتشم ملیف -
 « رهش اب و درماای» ناجرم

 نارهت - نابینی ناویک یاقآ []

 ۰ ر
 اهملیف "اروم نتخاس رطاخ هب رابود

 اهلیف» یهحفص لیطعت لیلد -۳

 مر هک مياهتشون بهراپ ار « نازامنیف و

 اب . تسا ناریا رد یزاسلیف راکدوکر تلع

 رداریاءزا ملیف رها یهیهت نبخ * لاحنیا
 مينوتیم هلجم یربخ تاحفس

 تتپ» بلطم ۰ یتصرف سس رد ب 4
 رب هک دینک لوبق اما ,مي)هتشاد «هنحس

 تسین ریذپ ناکما ۰ هتفه

 افر مس یردنکسا نیسح ناپاقآ 0

 یتنمادخ میحر - یکشوک
 یامنیس یراک مک میدرک رکف هچره

 امنوسراتس بلاطم تیفیک هپ یلعیر هچ نارپپا
 «لاحره هپ مد دندق یئاج هپ نایلقع « دراد

 د راپ مراودیما و یناد دوخ

 ثاهررف هب هک روآمرش یاهیروآ ون
 هثیر ۰ دنزیم همطل یناریا یعیسوم و
 ار یناربا یاهدنا رت و كنهآ یاهیناماپات
 , تاب

 تلاح یرو رما نابارس هلا رآ تفیضح رد

 تبوج فونب دن راد ار ینادرگرس نا.دنعس

 فن زشیم ادیب یرادگ هاگ هتبلا هل كسو

 دوخ تلاس" ناشرنه زونه هک ینادنمرنه
 لب اش ۳

 وحدت و تساهدادن تسد ز
 اما دن میسج زوووجو

 عارچ روه .مارآانو كاپیلقوانیب یمشچ
 نا رگید نکیل و.درادیدیمایوسروک ناشرنه

 ٩ هچ

 و)هارمگ سبخ نیا ناونیم ایآ ۱

 1 تفرگ مک تسد ار میظع (هلافسانع
 هاروکروک هک ینامابا موق -

 یکیرات رد صختم یفده و دصتم نودب

 اب و راوگان « بیر یلوس هب « رارکت
 دنوریم شیب هب ؛ گلانرطخ بقاوخ
 :ازهدنچ یوربآ یارب یرطخ چیه موق ننا
 1 دنرادن یناربا یقیسوم هلان

 یهدساتهانآس
 1 ۱ :یزاعالطا هک یلطرش هب هتبلا -

 ارصنارت و زاگنهآ اب تاوخ هزاوآ ناف رد د

 عج



 نادانآ

 سردآهب دیناوتیم یهاثورسخ
 بشروک >-) ملیفناک دنیوگ

 ک هنا« (یقوقح زا

 هب :یخاگ
 هیده اى

 ؛ تاقباس یهحقم -"

 ی ۱ :وشیمن پچ بلاطم کارت ت
 ءدش دنح هلچم بلاطم زا یلک

 درونامسا كيب جاودزا ۳
 تداهبیاش كيطتف مه

 دهن -یغ هاش نسح یاقآ 0 ۱

 « ناییرق ز.مارف ملیف نیلوا -

 . زا دترابع شیدمپ یاهملیف" و دوپ كاع
 ,ولص نوگاخ ۰ راظتتا مشچ . ۱

 ترجه او لزغ +
 یرداق جریاما نتشول هل ۲

 نآ « ملیف یاهشیفآ رد ار یعیطم
 . افدوپ هدرک لح دوخ ن
 اررحس نادرم ملیف نتع كيزوم -۳

 ۰ دوب هتخاس «كلم

 یدرونامیا كيب دزمتسد نیرتشیب - *
 یاهملیف ر» هک هدوب ناموت رازه

 . تسا هتفرگ دزمتسد غلبم نیا یراپم
 رهت - اونداب ورسخ یاقآ []

 شوگوک هب زونع هک میدرک زوا
 .. دیزاد .هقر

 رفداش ونابرهث مناخ []
 دیاهدرک زاربا هلجم هبهک یفطل زا

 .میربخپب تساهتدم ۰ نازورق زا
 :6ینوشیپ مه یار

 رنه و دندوب نیئزات و نیدلارخ

 ار ویدار نادنمرثه « یدوژ هب
 . درک میهاوم

 سکع پاچ هک دینک دل

 یور مهنآ « هیاهدرب مان هک

 .درادن ینادنچ ر ِ

 یسررب هک مه یبلاطم یرس
 هک روطنامه ؛ تسا زاسلیف

 یاهملیف هب دیاب اتدعاق +
 .دزادرپ مه زا

 لشم ملیف دنچ . متشاد نآ د
 یشاهتقن م» «سالکمع» و

 رهردمهزاب ۰ درذگیم هچ ر
 یزاب یکچوک نیمه هب
 نم تون یک هرغالپ ِ

 اهنا نیب ك ي 2
 هلصوحردهن اهن آهیخساپ ٍت مصن ۱

 هکار یئاهسا نآ مام هحفص نیا

 یهیقب ساب . میراد رطاخ هب دیاهدیسرپ

 همش یاهلاونس
۳ 

 یضشیسوم یریگ ارف هپ مجاررس

 دراد دوجو اهیشورفباتک رد باتک ۰ تنو

 یئابنه ءنک همجارم هک اهیشورمباتک هب

 رک دنهاوخ

 لسا ر دیزاتس هلجم .- ۲

 دراد یگدنیامن

 دورو زا لق وجلد ناژرف - ۳

 تو یم یسینپ باد ایسبس هب

 زا « اهلاس نا رد یدصقم هورگ -

 كيث واو یل ةوبراد ؛ سیساع « ناویک

 ناژوراو ار هشد نتم ككيزوم .س

 .دوب هتخاس یغورف نودیرفار نارایو
 یاریایاههشیپ رنعهک نیا تلع - ۷۲

 نسیا ۰ دننکیمن تبحس ناشدوخ یاچ هب

 دنرادت یبوخ یادص هک تسا

 یارب یمیمصت یرداق حریا زونع - ۸
 درادن «خلتیاهمادای» ماملا

 ردنب س این عیفر زیورپ یاقآ []
 یولهب

 + مه رظن دروم بلاطم

 زا هتفه ره هک دینیبيم و دش دهاوخ پاچ

 میهاوخ یگنر یولبات مه یجراخ نادنمرنه
 ء تشاد

 ۲۵ « یتسا خرد یهرامش ره یارب
 دیتسرفپ هدشن لطاب رست لایر

 رورم هب

 اما «تسه یربخ مدرک 3
 ! ۵ وین یربخ

 «تسه یئاهربح مدرکر کف و مدمآ امئیس هب
 یربخهک متیبیم الاح و میش :راکنیا .فالع
 واگ دنا. منک,یپ اپ مناوتیمن راگنا اماتین
 هب یرد و هوشب یربخ اهدمب دیاش ما-هدخ
 ۱, ثروخب یاهتخت

 هب یناراف ,یب امتس هاگشاب

 ۱رگاهامن تانهرف حلعسند رالاب

 هیاساسا حاللعد هب زا یتسف نیا «دریدپیم

 بیجع شرهاظ . تسا هاگشاب هیخالطا ای

 دف بلطم ننارداما تسا یتش لد هب

 ینارنا "امن نآ ندناسانش ربقح

 حطم هاگشاب نیا رن تسارارف هک تسا
 دور الاب یگنهرف

 نایب رتهب ۲ مرولظنم هکنیا یارب
 هبار هاگشاد رد تیوصت طبارش مشاب هدرک
 : مناسريم ناصر

 هتبلا هک - راس ۱۸ یالاب نس -۱

 ملیف الایتحا .اب ار ریگنج ملیف یمارگ
 ۱۷ دیائ ار ینیلوزاپ .موحرم یا ولاس»
 ؟ اقآ تسا كانهرف تحص . دید ناگلاس

 تسن یخوش
 4۰۰ دعا ب نابوت 2۰۰ ادا .- ؟

 یوجشناد .,انج ینعی تیوضع قح ناموت

 . دایز تسحرم لوب مک

 ریادسب اهتح هک فرعم ثكي - ۴

 دغ اب فورعع هاگشاب یاههدننک

 تساموسطرش دروم رد نم فرح

 وضع ات هتفرگ سیئرزا - هاگشان تاک را
 هنربمانناناقآ : ؟ ارچ . دنریجنز هنلح لثم

 یا رد هک -- یلاسح مدآ رفن كاپ اب امتح

 دنقیفر - دنک ی م یزال ار قرعم شقن شیابن
 مه فورعم هک قرعم زا رگا) - انشآ اب

 سرب فیلکنت .اینک نیمعت دیاب ناخدد ته

 0 ار تیوضع هدنهن .تساوخ
 دنرادن یراک شاه یناحا

 ۳-۳ یهدآ هنوگچ ۰ فرعع

 مدصق: نایاقآ داشدوخ : تسا قنا با
 لثم ان دص زا امش هک ۰ تست ناتندییوک

 - دیوخیمن هدنوک ناشیاهفرح زا و نع
 دباهد رک عورش ار یراک هک تسا نیا فرح
 راحریب نوچ - هدون هابتشا ادننا زا هک
 ؛ هد فرعب دیروبچم لقال ناتعادکر ه

 .امشیاههتش ون نانمزا
 ؟مب روایب اجک زا نرم فر

 مولعم هلیس و هس ها ربع ددع وصع... وینا

 باخت ۲ یاس یتعب ت- دوتیم

 .تسهالالدرخ یدوخ هب نانگسهرف حلحس هک
 ۳ دن وتیم باختنا یناسک یعب

 رگ نج ( لفاال)
 و -دیرب سققز ۱

 هتل سس

 ناشرفن ۰
 :وگ نیرخآ

 لاو اما اهیرته ربغ زا

 هیآ ویداب

 ندل تب یبزاپ رد ار ... هریغ و هسوک و
 دناونید رگید یاجره اب

 دیک تسرد یاهلیسودیها وخیم رگا
 اهملفنیا یموعع نلاس ثاب رد دیناوتب هک

 الدفده هک .ایهدن راعش رگید دینیبب ار

 تسا رگائنامت كنهرف حطس ندرا

 اه رف حط« رگ نج هتفگ یک : هضرتعم

 شنسد هبرگ لاح ره ) 3 دربیم الاب ار

 ننفرگ یا رب انح (.... .دیسریعت تشوگ هب

 تالجع رد دون هدناب مک وضع 2۰۰ نيا
 3 دوب مزال اعفاو دینک یهگ آ یشزرو

 طقف و دیورن رد جساپ ریز زاافطل
 دیهدب باوسج رگانامت كي راکییا رب

 . میکیم انمت . دیهد زاختفا

 هاگن یارن مئامیع یچاتاعت نم
 یلاس یارب ؛ اهتیس نالف هعنج حیص ملیف

 و یموحت نارکا رد .پوخ ملیف رابکی
 رب تحر نا رهت هراونشج یا " میوگسم
 !.داب تریش

 هب اهاتیم نیا راظتنا نلاس رد

 یاهشادن رکن هبو كچوک رتانت یرامعم رکف

 رکفاهب و - لاسیسهرد مياهدید هک ی لوخ
 شایسکان لوپ هک اهفرطعتآ فیطل .یاوه
 رخآ رد . مه هدول نکشرمک میارب مع

 : مئزپ مه رگید فرح كي مهاوخیم
 انس نلا- كي هک درمرتانت نلاسكي

 .دمآ ابندب صقا اسم نلام . دوش هدنز

 . دوب جیلفا

 نابنادزب یفص

 منکیم | راهزاکنیامهنم
 هوا نکاس یناعخ ساق بلاجنیا

 تیففوم ناهاوخ و ناوارف دورد زا سپ
 دیاب بوجب هبجم نآ نانکر اک ریاس یارب
 زا یکی باجنیا : هک منارب عالطاب

 ره و متسه امذیس هراتس هلجم ناگدنناوخ

 شرق ملاوخیم ار ووکذ م یادجم هه

 : هکتس | نیا رد همان نیا نتشون زا

 ؛مراذگب نایم رد امش اب ار يبلطم دیاب
 زور رد هک ۳۰۱ هرامش هلجم رد

 تاحنص رد دوب هدش باچ ؟رکر۲) هبنش

 رد , دو وگخساپ تسف هلجم ۳۹ - ۸
 هدش پاچ تسق كي رد روکذ م هلجم هحفص
 ؛ دوب

 هک ( مک هچ دیلوگب نم هب)
 ؛دندوب هخوت لباب بس

 تهی نا

 دنراد یدرونامپآكيب ه یدایز هقالع)

 دننکیم دیلقت !ر یو یاهراک و

 رگا هک منکیم شها وخامش زا لاح
 تسپ هقیرطب ار ناشبا سردآ تا نکمم

 رد تروص نبا ریغ رد .دیتسرفب میارب
 ,دیهد شراگن روکع هلجم

 اضر 4 یناوارف هقالع مه نم نوچ
 هکار یلاهراک مامتو مراد یدرونامیاك
 ماحلا مهنم دهد ماجلا یربهر رصان یاقآ
 هچسپ .تسا ناشاوسنیب_یهیاشندحو مهدی
 رتهو . میئاد هتشاد یاهبناکع مها رتهل

 او ناشیا سردآ امش هک تسا نیا نآ زا
 دیهد زا رق نم رایتخا رد

 ی دوست



 . واهملیف
 اهناد رگ راک

 نیا یور زا یناهملیفهک مييونيم !رن ح ِ ۱

 و هثیب رها رتایس ثابارف ریوصت رد 8

 ناقناسم هحفص ناگدنرب یماخا

 وزیر حیحمیاهنآوج هیلک نیب زا
 دیق هبرفت جنبتاقباسم رياس ولودج لح
 دیدرگ مالعا هدنربهعرق

 ددرگیمجرداهنآ مان

 ناباقآ و اهمناخ

 رسنولا رصق یهارف هناورب 8

 نسح ( نارهت) راکشوخ هلویب (ناهنصا)
 یصیفش تسحر ( نارهت) نایکار یلع

 ,(ثاشبدنا) یلاصراضرمالغ (نامرک)

 زبزع ناگدنربزلاوج
 فرط زا هک امنیس رل هرفنود تراک ثاپ
 كنقره و یبدلگ و لاتسیرک یاهامنیس

 هتشاذگ امنیس هرانستاقباسم هحفص رایتخارد
 مرتحم ناگدن رب زئاوج «دوشیم ميدقتهدخ

 طیوست باتکدلج جنپ رفن ره یناتسرهث

 بيئرت نیدبهک دن

 ناگدنرب . دنزاس علطمارام نآ تفایردزاتس

 رفدب یرلدا یاهزور زا یکی رد ینارهت

 دوخ هزیاج و هعجاربتاتباسم شخب هلجم
 ههاسانشاب یناسانث تراک .دنراد تفابردار
 » دوشن شومارفرادسکع

 یهاتلود فسلتخم هححهب رد ار یلاکتریاهدننا وخ

 یخروب زا محازم سم ۲ . دسیلامرفیم هدهاشم واقفوم ملیف+ب زا

  باعتح اف ب۳ ماسن تیفاک هقلاس نیا رنتک رش تهج

 یریثلک | یارسب نیلاپ هب الابزا بیترتدب ار اهیلیف

 3۳ ۱ 9 یبلعتنسحژا یناویح یدنک - 4 ماضتابا رنوخ حیحص یاهلاوچ ونسیون ای

 تساکبرما یامنیسناوج یاههرهچ ر 4 ره فب رت تاقباس هحفص تهج هاننلطاب رسن لابر۴

 جاودزا راب راهچ دوخ مک نس دوجو اب هک یقداس مارهبزا توکلم - ۰ .دیراد لاسرا

۱ 1 3 ۷۹ 
 ۱ ۰ ین حس ۰ / ۲ رظ> نام ۰ فا

 نبا لودج سس 1 9 ۹ احاتس۷۱ 6 7 یعق ۳1  ۱ م «ِ ۰

 بار یا منیع هناخزآ یملیف-- ۱ - ) صی هی

 یملیفس یدمحا رهچونم و یماظتنا تکرش یدوبیابیاب قاا یاهبرک

 . ینیلفوکیردف ینادرگ راکپ یرادر لرنکترد یا ک راک اد ملیق كينکن

 زولبءزج یاهمایفهیپرنه ۲ . شب رغهد رپ

 یامسضنیس زا دوب یملیق (شاهبوحم و..) هلز ملیف نارگیزاب زا یکی -۳

 شبات تکرشاپ ناربا لایرس رد (تیارتراکنی) شقن رکنینهو
 تفهو هزجمیاهدلیف روتکا - ۳ زن ان وپین وی زیولت

 ابود یاهملیق نادرک راک نفمیالط یزوریپ کخیلیف ق

 یبالق ییالقناو ماسنک یمس

 اهیضعبملیف هراتس مانیلوا -- ۱ ت یمرجو رت ,ملیف -

 یاهمایفروتک[ماز یمود و دنرادتسودونغا اونمیلیفو نیشوم نوتساک

 .(هملک ود) ارتاپوللک ودرر سب ور تک رشابرلیاو مایلیو زا یملیف - ۰

 یانیسور یاهملیف ء 8 . توماس
 . یدلک و,تسنخشب .لپتک رخ وب یمل پف یلوا

 مسکد یاهنلیف نادرکراک ٩ وتکا مانیمون و ن
 .ناتب رعینرالو ار کو (هملک ود) غادناپایخ و تافیرتت یاهدنن

 رپ عمق تم نت سرخ یاید# ناتساتوماد یاهملیف روتکآ - ۲ نتح كيزوم نازاگنهآزا - ۸
 هورادیل تکرش +

 ینادرگراکب ینارهتژانهش ۰ ۳ یر نیم یر اچ تک رتابیلیف -+ ۱ اب ناریا یامتیسزا یملیف -- ۱
 مو دواب ما - ندنلكجیاهنامر زا یکی یاشار

 رهش ؛رد راکش ملیف نادرگ راک

 ادوپاناسور تک شم اب یعلیف -
 ةنافآ یاهنلبف هزاتم - نیشومنوتناک و
 باهاگی تاقالتقو ورک الی

 ابیئاضیب ماه زا یملف

 یمن ارت و و و تکرش
 دن یاهملیف رونکآ ۰

 . نارودزم وءاپس تیمانید

 ۲ هحفص امن هراتس س ۲۰۶ هزامش

۳۳. 

 099 نو اف
 ۱۰۱۰۱92 ااگاعل
 اتاق ام ادااعاخآ

۱ 

  رقن رهینارهت



 لئام « ح.رهچ رتاثت رد

 اهاضف .دش دنهاوخ فثک دیدج یاهها

 ۰۷. هیچ هک هتشاد

 یور رگ دی رط

 صح

 ره اسا

 و اعاست ما

 منیس یهتهم

 5 _ ار ر دهی

 یاهدیما هدنبآ رتالن زادنامشچ هب دیتفگ هک

 ؟ دراد دوجو ميدرکاديپ 4 یناوارق

 روتامآ یاههورگ نارهت رد دوشیم داقت
 دسنک راک دهاوخیم دنبرآیم هک نیر ا

 هه نمرظت فاتخم یاهنوناک زا هک دتمه ییاههور

 لقادح مدا نیا ميرادن مع یلمخ یورای رب 4 ار یراکرم. . و یلاع راک یطس تسا نکمم دی
 كيز ار ها رم یح- _ریانتبامنینمب یعاگ تکرحییا رد هریتترد تالت هب هک یهجوت نیمهاما دشنان نا زا کم یاب : 1

 وشیم عمج ,مه رود هک نیمه هتک

 هب مزادریدشان ققاوم را 1

 ماجنا رتاثت ردرخا وا نیا اهش هک

 هچ و رگیزاب ناولعاب هچ ,
 هزادناهچ ات اهراک یا هکنیاو . تادرگ

 وهطوتاپ هک ملیف لو تیصخش دوخ یکی و ۶ ین ون 1۳ مزه لک فود تر . تسا هدو

 اکو هقرحیگشیپرنه : یلاو

 هاسرتیم شنژ زا و شدوخ یهباسزآشدوخ ییارچا تاناکما و تبل ارجالباق وب رم تس فطوم دوخ یهفرح رد ناتتآ نوت

 دروم رد تسا ینیموکحم عونکی اتقاو نپا یاهتیسخت ميناوتیننام تاقوا یحاگ .درابن " یزادایهنیطو تی 2 8
 یزیچ نياو میا نیا ددامتما یدنمتردق یلکروطبو مبنک ممج رگیدکی زودار هتنون یقالخا یهللسكي ناوصب هکلپ «

 دیوگیودنک فتک دناوتیم رنه طقفهک تسا د ده ۹ دیراچان ؛ دیاهتفریذپ هک یعامتجا رامش ك
 تنم تار اکشا

 یهتشون الثم دراد لیلواكب و رازص یم

 هکلل تسین حرطم ناکم و نامز نم یارب . رد دیاپ ار شنلعمنکیم رکف نم 8 نانادوخ ار یراچاب نیا ینعی . هینک

 نیارد نم . دروآیم دوچوپ شدوخ
 رتاثت رگیزاب و نادرک راک كاينا ومب رذون

 و دورب ءهار ی ۳ ,* .دراددوجو یلعسوتم دح كي ه

 ۲ ت
 هک تسایباهنک رحهمه

 مهامنیس روقامآ یاههورگ

 دنتک یم



 یی حو
 7 یر ت

 1 ابف نیرتیدمک نوچ .دوشیماغوغ نا رپت رد «تنه .بهرا

 / : یترح رب و وهع رتخد كب ربزگ و ,سقعن زا الاتیا یا

 2 / دیآيم هدرب

۱ 
1 
۱ 

 0 0 جک

 جک

 چی

 یه

 تک
0 ۷ ۳ 3 ِ 

 ار سم یلاخ وب كمك مک هات ۱ ی ۳ ت

 اب دارفا ام یامنیس لامیاپ اهشزرا و ۲ 1 ۰ 2 بر 1 هم را مد دم و دارایسیم دلاخت ؛ر 1
 ۰ ۳ ۷ ملات ؛ دناداتا و ربق درگادر

 ۷4 ۱:, راک لیل» لر ر 2 ۳ رد س لیلا لرتنک ریغ و هناهاگآ کارو
 دراذگیم مدرم

 هک یلایمسک هاگن تهج رد دلاح

 یهدنناسرو تسا نیرتهب ؛ دش زاغآ چوفب را
 رگا هک انعمنبا

 یناونع نتفایب رد و درگ دوخ نوما ریپ
 نو رذ یهاگن

 رو قیعح ۰

 ادلیف هک دوش هتفرگ
 دتشاب هتشادن ۴۱ ک

 ی

۷ ۴ 

 اللماهبارتنپ

 ۱ د:اب .ناریا یاهنیسرد نادرگ راک ماقم ندوا لزل تم

 : امنیسرد طقف بشما همان رب

 ی

 اناب ۵
 ب 4 3 هراتس 4 زاتمم یاهنیس

 ریز ی دیو یو سیو

 نو سو حر

 ی ی سو کو کیست

 ری را

 ی هثیا هک 3

 ودشاب اهن را حیحس ساکعتا یارب یاهنیآ

 ه یناهنا ندید تسرد یارب یاهلیسو

 هرزاتس» هژیو 4 ۰ ۱
 ض : تب بسزد سا ون یمن

 . تسا نا را یامنیس ناکزا هک « امنیس

 یاهملیف هک هلئم نبا یهرابرد 7

د یلم یهبنج دیاب ینا رپا
 تالوئمو دندا هشا

 حرطم لصا كي ناونع هب ار نآ یلاعنیم
 ٩ دیئوگیم هچ « دناهدرک

 لوا یهلهو هد یلا را لیف 0

 هتشادین من « نابز و ثانهرف ۰ كيتکت دیاب

 ۳۰ هجنم ۱ نر فا هتشاد مح ار هبنج نیا رکا و دشه
 رد هل



 ۲۵۳۲ - ایناتب رب یگنهرف هرا دج

 نایو « زتیوره لی
 نلی و « دیاس یلنیک دن

 الویو :رجیم تراگرام

 لسنلبو « نویس ۵

 رب : ندیاه زا یراثآ یارجا

 سو .رف غاب -- ۲۵۳5 هامرهم ۳

 : تیلب شورف
 رد عفاو رنه نشج یمومع "هاور  رهت رتانتب

 مگ رزبردپ مان را متساوخیم لوا ژا ن #9
 تسا یدحن تاییدا رد وا شزرا .منک هدافتسا 4

 كچوک هلیسو دنچ البوم و ریل زا
 در

 زیمیور و تسدمد دیاب هشیمه هک دنتسه زب

 :دشاب امش
 و بت دیاب هک ملی ندبرب یارب یچیق

 لحم یراذگ تمالع تب یتغور الادم سا
 ضرء اش میت رگا .دوش هدیرب یتسیاپ
 نودب - دوشيم كلاپ یناسآ هب ینغور دادم

 یاهگنرب اهدادم نیا .دتفیب طخ ملیف

 نیرتناعف لواههام شخ عمج رد ملیف ۴
 ملیف ٩ شيابن اب لاسروینوا هورگ وا
 مسلیف ود شیامنابایورا هدشمدیشاپ ۰

 رج رو جو سس دا

 نارا ت نویرموط و وار

 لم نوب زیولت وبدار یقیسوم هورگ یراکمه اب

 نیلوئایهزتت راوک

 ۱ اب راولب و ندرچ عطاف
 ی را .»سسصسسسسسصس

 99 ار

 ,حمص مس

9 

۰ 
 ک بلاحت زا یکن ملیف ۱ ی 7

 دعب هکن ,ولع 7

 چیه نودب دعب راآ ۷
۴ 

 بیتا نا دا
 فاصم هتل 1
۱ 

 یزیگنا تهل یرواو

 دیدتت هنارمارح) لثم »

 العلس مالک هیکت هک هنخوب ۴
۰ 
 ناشبا تح 7

 د ,؛د یتیاقد میلبف ام /

 و هنفر خیران تیعفاو ارس

 السد« سشع سا ره ِ

 ن ِ 4 , , ۱
 تسا زاس هدج كاجسملع ۷ بد 7

 اتدوخ اب یساس لاج *
1 

 رز اهساچم شا هن ون ۷

 ءربعآ هب صحف و تحب راک
 رد یم یاهراولعا و كننج ۷۵. ۰

 یاهشامن ربا هک « تسا تیعقاو د
 یه هک یلاههنحع - الت - اب « ینوحو یر

 یاسلک و اههچربخ تراذس نالاد رت دونیم دهاوخ ی

 یسلکت ارچ تسین مولعب 4 .- یحیس

 شگ را

 ۳ ۱ ۹ ز مد
 مارس رد توی یا و ۰ ِت ی

 بوانتزا تا رب ملیف و دو هداد ناشل .تسا تسادیوه ۱
 س اهمئآ تاصوصخ رد هچ هک صقات بس و
 رد هچ و - كاجیلع و هاثشدلا رها لب داش و تس

 دیآيم اهنآ یزاسزاب و ثداوح یریگل کت

 باب ؛ تسا فسا یاچ 47 مهم عوصوم ابا حالطحا

 ی . تسا رییک ریها تاکح و یزا شب قیاقد ن
 1 هتبرگخیرانرگا یزا

 مال طباور تا و

 طاخت اف رس

 تساهد ون رسما

 قترم ؛ رسک ر یما زا ام یهن ربیوصت تساهیج را

 ربثآ وا و یربپ هب كيدرت نم رد تسا نا رد هک
 وتسژوراوطا و یلادززا یراع ؛نشخهدار یاهفرح ز

 عصوع شهدء تیعفا و هب اید تل یتادا ۳ كب زوم و ی

 ت دس رسم یزاب كعلد و یزاو ه رگا نیا و

 2 ؛ دشاب یراجاق یاهنلود لاجر هنلعخنیا رب لا

 هک .تسیناکبرعآ یهراتسربا كب نونکامه یهلسو كب ناونعب ی مان زا رگا دوشم فیح هک
 هک تسا ددرم و .دراد ورشیب یرابب یاهدادرا رق دتنعم نم تاغبلبت ربدم اما ددرگ هدافتسا تره

 هکتآ مود تسیئابیز مان یوگنیمه الوا هک دوب
 ۱ یاد: یار هچ سبپ .تسا تاغیلبت نمراک

 مشاب هدرک دوخ یارب ؛ یفیلبت مه قیرطنیا
 كللس هب و هک دینادب وا

 هک هناتسرف را عاهحفشح و وب ناگد نناوخ
 اههتشر ریاس 1 ۳ تسیلبزرب یتسوم زا مهلم

 ۲ تسا هتف رگ را رف رایسب هجون دروم شتی اعق

 یمرابرد

 اع 6

 دنمنورن ردقنآ شدوخ لوتب اما .دنک اضما ار مادک
 تنکم و تور رد دنکن راک میه لاحادص ات هک تسا
 زا ءاکیرمآ نادرم دیعب یایور !دنا رذگ دهاوخ

 هب زورهب زور هاهابور نناهب ندیشخب ناج قیرط

 بسک ار یراهتشا نامه و دسربم ,یرتشیبتیتفوم
 یهنه رد شاهدنیو گر زب ردب هک دنکیم
 ..تاییدا

 رق گگنر .دراد دوجو
 لحخاد زا ار ملیف هک تسا رتبسانم یمقوم
 رتهب ینامز یارب درز البووم
 :ینکهم لرگلک 9 هتک موم شن و

 «دیف» كي دوخ یرتمملیم ۱۱ ملیف ر رگا ًافدابحت

 ۱ هک ولاژیدودیف هراب رد البق» دیر 8 «ولازید» ای

 ملیفباچ ز دعب «.میاهدرک تبحص تساهلاکیتپا
 ۷ ۱ ,دیفای ولازید تعالع دیناوتیم راک یک ی

 شیامنماگنهب ر (لکش قیاطم) دیشکب ینغور دادم
 «دیف» ای «ولازید» ینامز لوط هک دینیس نداد

 .دینک حمحسب ارنآ و تسا دایز

 رسبالپسا زا رکا :عیام بسچ هتسب كي
 پچ هشيف تكی.هب دیک يم هدافتسا میام بچ اپ

 تسا نازرا یلیخ بسچ نیا .دیراد جایتحا میام
 ۶ فو رک و سا روا ایا

 هلصاف نیب یتح  دوشیم مامت دوز دیردنبن رثآ

 ؛تسب ارنآ رد یتسیاب مه ندنابچ

 3 یارب ۳ ءا رپ و زم رف - دیعس
 ِ و .دینمبیم

 تسد

۹ 1 ۱ 
 اب تسا یفاد

 .دنتشاد رارق پیت رشن

 شوسیراد و دایص زیورپ - یدرونامیاكي [7
 و تادرم نایم رد لاس لواههام شث یاههرهچ نیرتبوبحم

 نارگیزا یسرتنوبحم رهورفالبل و یلابطاط ریگنا روخ

 .دناهدو نز

 رللاخ لوا لانیل رگیزاب نیرتهبیدیلات هنازرف ۳7

 درمرگیژاب نی رنه هدازینف زیورپ و اههلساویلیف رد یزاب

 .داشابم ههدج ملیف رد یزاب رطاخب لوا لاین
 ناسمزاس و ملیفاس شیاملاب اما روناپ نامزاس ۲7

 ست تن 0 اچ سن ات ما ۳

 كنربآ ماگنهب هک كچوک یومملق ثكي <
 هک دنکیم كيک امشب ومملق نیا دوم واکب

 هدافتسا دروم و هتشادرب ینیعم رادقمب
 ارخ هک ارملیف زا یلحم تسا یفاک ۰ دیهد رارق
 داک دیلامب هایز رکا هنرک و دیلامب بسچ دیاهداد

 .دوشیم گنریم و هتفر نمژا امش
 بسچندرک گلاپ یارب ژبمت نک كاپ كاب

 .ندنابسچ زا دعب یفاسا یاه
 شکتس یتیا» ! ثیعس رگکتسد تفحکی تب

 لاسرویر یلصا یبک اب ندرک راک ماگتهب ار دیفس
 دیشاب هتشاد تسد رد هثیمه دیاب ویتاگن اپ اي و

 دوشیم ثعاب نآ یور امش ناتنکن یاج هنرگو

 نوه تاج تایقک"یدمب شاهییک

 ار ببچ

۵ 

 مامتان

 لحاررم : هددنآ هتفه لصف نیمه هلابند
 ژادتوم

 ملیف عبزون یاهنامزاس نیشلاعف ملیف وذ شیامناب تیساناپ
 .دناهدو ناتسلات لصف رد

0 

 یامهنامزاس فرط زا هک یرادانماد تاعادقا اب

 نیا تساهدمآ لمعب نارپایامنیس لضعم عفر یارب لوئسم
 تیلاصفدهام ءزات لاس مود همین رد هک دراد دوجودیمآ

 . میشاب ناربایامنیس زا یرتخیب

 " امشس هراتس ۲۰6 هرامش



 .يي يه ميعس

۱» 

/#ِ-«ِ 

 و

 وحن ]۲

 رو رو سس اس طب
 تاج تص صصصصص

 ت

 هس ۲۸ هحفتح اهتس.- هزاتس س ۲۰۸ هرامش

 هتاراک هن  اهدزا

 رظن .دکی مساسحا هک یا هنیظو و شدوخ

 زا ینایرد رد تسا یناهنت قیافوا

 : امنیسرد طقف بشما همان رب

 از ۳۹

 راکحسا و تیعطاف اه ال ویهنایما ردوخدهاوخ یم و نجل و نوخ

 ٍ هاک ه ماگ رای و هراعتسا ره زل هک یونس و هدننک دونات ادا و

 نحالم و ۱ ۱ ر رد و هتخیما دراد یر شت ۰ دناهئرک شام رصاحم وب

 نلب ناونع هک هنوبن دایاد هداعلاقوف هک - شیب لادع یاس <

 یلضوخ -

 رزاوف مس ۱
 درو ۳

 قیدونح»
 یاههکج

 دور بت

 موروت

 یبییم 27
 رنیابف و *هکچقرن و تهبا رپ تلوصو 1 ات

 تسا یتیاکح ؛یراب رد كلود و كلآ و
 ورباكي شقفرگالاب ان همشرک رد

 ان رالات یوتیازاو هم

 یوح و هجعاب ۳

 اس تشرد رسیوصت رد هشیمه .- مشچ هفوگ كب زا هک ینک نز هاگن
 نحس عفوم و ؛ درادنایم فرط هنس ریکت

 هکد راد پلاخ وگو  بغجغ رد داب ردقنآن تفگ

 كاب و راصف تابلک و رادئیب یاههلبج كت

 یتحو دوخیم 4 نآ لقل ریون شایلاجه
 تکلىم و كم حلاصم زا ندز فرح عفوم

 شر ر
 كست ؛ درادسنو یگتخان راتفر نيا

 خیرات دهاوش زا اجنآ و اجنیا یلاههبج

 زا تسد مه شر ردابو « هاتیدلا رصاب» اب

 ولغ هراعتسا رد شیاپآ رس یلو دروپآیم نابرب
 ینو ولت هما ملیفو خیراتدسرا یتیراع و
 یروانان رد «رور» تساوخ , اهده یتح و

 تل راتفرگ شوخ شتن

 هدننزار هچنآ زا رتتس شاخ

 هکنآ یاجب تسوا نوج :
۱ 0 

 یومانو شتآو .دوخ هکلب یل سور

 رک

 دا ربا یتس یعیسوم صولخ سا دوش افعح
 یعسوع یاهاعاد دتسرب رسو دروآ ار كنژآ

 ناز سکاهآ ام ات درک یناربا یتح

 جراختس دو.اج زا ناگدنناوخ و ناگدنزاوت

 . روس

 راهطا س درایم لرتنک ار زیچ همه

 زا دهن تسشای ارس یالاد و درکبم رظن

 هدامآ شرع: -- دشیم هدامآ كنهآ هکنیا
 هدرگیم .د مت شدوخ روضح رد دشیم

 نیر لحم . تفرگیم تشاد یتاداریا رگا

 ۰ ۰م دن عقاو یعسوع هنردع رد اع

 ؟ون یرتالک یلعف لحم رد ناتسراهب
 میدرکیم ن مت و مینف رسم اجنآ هب اهر
 رگا و .مآيم مه كنژآ ناخ ميها را و

 خریم دا « ميدرکبم یلعخت مادک كي
 تلغكابدرک روف میدناوخیم

 رد هک مهیلکتمان نام ثكت و یلا

 ربع و میدنا وخمس ام هچنآ هک دونا ۵

 ات

 عقوسآ

 دشیع طص هن بت دشیم اوه شحب
 ِ دن تاک هس دتس سره هبر 1

, 
 ٩ حشریم ید لحم هب دعب و میدرکس

 همان رث مایلا 1 نیر نم جک از

 و اهل ون - یدزدن ون هک ميودب ربیم مه
 ۷ اشنا هک یاس یرادلد 4 گه اب و

 هسی *ا ربا ! رب دش دا وخ رهن .دعن اعفد

 هاو دلت رجب ام یاوعد زا .دعب كنژآ ناخ

 گنوخبپوئدب وگ ه دوب وا زاق و داد وا
 ۵ را

 ۳۳۳ س یدریل وت
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 نناد حبس هب یجایتحا دیاب ملی !ریر

 شکنم مرم دین زاسلبف و هد تاد یدهاز نسح یاقآ زیزع تسود
 ناتسارگ رد توقف شدردمه راهظا ۷

 رد !ر دوخ و میوگیم ات هنامسص !ر

 منا ابمامش مغ كاب رش تمیصم نیا

 ۶ یرباص جرب » یا

 « دشاب هتشاد مهارم بنج نیا رکا و دشاپ

 . هب

 اف یامنیس دنیوگ يم اهیضعب

 تسانتخان ملیف رد ؛ تاجن ار و دریمب

 ؛ دریس دیاپل یسزاف یامهنیس هک مدقتعم نم
 دباب اهرومشیم و ملاسان یاهرکف هکلپ

 د ریمی

 دیاب یسز

 كانهرف ناشاهملیف اپ + ایند یامنیس

 یاهنیس و دننکيم یفرمم و تیوقت ار دوخ
 شیپ طوقس هپور ار یناریا ثننهرف + ام
 یامنیس نارحپ یهلئسم هک یماکته , دربیم
 كي» :مداتفا یتیاکحدای نم « دمآ شیپنا رپا

 تفرگ مهتم كي یوس هب ار شیاصع ؛یناق
 راکهانگ كي ؛ امع نیا یاهتنا رد هک تفگ و

 مادک ناتروطنم : هدیسرپ مهتم و تسا هداتیا
 ۱61 تسا اصع یوس

 یتلاح نینچ « مه ناریآ یامنیس
 نارصب نیا ندمآ دیبنپ رد همه و دراد
 نارحبنپالعخ + رارق یزور رکا دنراکهانگ

 دوشیم زاب همه تشم « دوش یباب هنبر
 هچ ناربا یه ناوج جوم رد [2]

 نارسگبزاب و نازاصسف ؟ دینکیم رکف
 . زورما یاهنیسم صخثم

 نوچ .ملئاقشزرا هنآ یارب نم 8
 هناتسود مها وخ یم طقف . دنزاد ملاس رکف همه

 یروط نابع و دننکن رهلظت میوکب اهنآ هب

 دناهدرک عورت تقاص اب ار نادراک هک
 مسک ام هنانساتعم .دنشاب قداص مه جا رب

 ناک ماهدبد رایب نم و میتسه تیفرظ
 ابات» هاتون و دن نم شپ کا

 هتیلا ۰ دنما:؛یم ارم هک راکنا هنراکنا

 نونکا نم نوچ هک دنتکن رکف مراودیما
 هرخالاب ۰ +اهدش یاهدقع ۰ مته راک مک

 دنوشیم ریپ یزورمهاهنآ
 , نا ره" مجنپ یهراونثج رد

 یامنیس لاس هاعنپ رب رورم تسانم هب یا

 دوب هتفاپ بیئرت نا ریا
 دنتشاد روضح نارپا یاهنیس دیدج و میدف

 اسپ ناریا یاءدیس هک داد نخس داد یلاوچ
 «نجل» هیفب و هدش عورخ «یولبیک»

 هسج

 مع. رگید یاءهدع و ناوج نیا ! دناهدوپ

 ۷ دیاب ار یلسنج ره هک دننکیمن رکف هاگ

 درک هباقم شدوخ نامز

 امیم یناهملیف نانچ شیپ اهلاس
 ار «اهلوف» شیپ لاس تسیب رد یواسیک

 هرکی من یئاتتعا وا هب سک چیه ؛ تخاسیم
 نینچ » راگ زور آ تاهاکما اپ رگم ءزاب
 ملیف ار اهلوف نم هتبلا ؟ دوب نکسیراک

 هداصلاقوف ملی كي هن منادیم ینحب لیاق

 - ۳۰ هحفص

 نازا_لیف زا ید« هک

 نایکیچاحلئوماع
 رگا و تخ

 ۰ ثنک لیصت رگاابت هب

 «ینایمیت » « ناوج نا زاملیم نایم

 یاهلیف هک نا رب هوالع !ریز مدنسپیم

 ادرپ یاهتچ و هقالخ تردق«دز ایمینفوم

 زیف * تنا دیهت» ی امنیس یاه با هلبج ۰

 رایس نم و تس هک متاتم

 وز مدوب «-رک ینیب شیپ ار وا تیففوم
 رد ناهوط» مایف نتخام ماگنح هب

 یقونوومتش .تیعمج هب جاپتحا یاهنحم رد
 یغولش نایم رد . دوب لصحم نامز نآ رد
 دنک زاب هار حیبرود فرط هب درکیم یمس

 متفگ , منید ار وا شمرن هک عقوم نامه
 رکیزابام هناتخشوخ ..۰ یوشیم قفوموت هک
 زا حیحس یزرط هپ اها میراد دایز بوخ

 «یدرون امیاكيب» رگاالثم .دوشیمتهدافتسالاهن آ
 همادا دوب هدرک عورش هک قیرط نامح هب

 .دوبیرگید «ینکاک زمیج» نونکا « دادیم

 نکلا یاهمنآ شقن رد ار وا هک یتقو نم
 ژونهوا اریز . دریگیم ماهیرک : منيیم

 نسا ی هفاضا هپ دراد یرگیزاب تردق مه
 اما تسا هدش هدوزفا

 «امرهش

 مع شاهبرحت هب هک

 نیا رد یز+ هب نت « رتشیب لوپ رطاخ هی
 , دهدیم

 ماعناسن

 (هیقب)یئاضر مرک
 شفت یافبا اهنآ رداب و دیدرک ینددرگر لک
 كيمادک هکنبا دروم رد و دینک رکذ دیدومن

 حضوت .ندن ینویزیولت طص اهنآ زا
 , .یهد

 و« «دنچ ررهآ تمیق» «نناد» -

 میدرک راک ینویزیولت طبش ار « ن
 یاس تالسکعم طاعا

 یاب تقو هب حایتحا هحس رب هو)اع ال

 تسایا هلم مه شورف و فرصم و میراد
 شورف نوچ دنراد مه قح هتل و هحس یو

 یعاع راهج هس تم. هک دشا یروط دپا
 و دوش زاربج دنامدونک_ "طعچب هک

 رالات و دتاب یمسر رالات ثكي رد دیاب شورف

 واسک نوا یوم ۷ یر یا

 دیرادن یگدامآ

 رد ار یزاب نیرته اش رظنب
 ریداد 4, اهم یا زا تماک

  دیتشاد یتصحت هچ

 میوخ هک اهنآ نیرتهپ نم رظنب -
 اچ نمرخ رب یگسه مدوب یخار یلیخ
 هب هک متشاد ار بیصم شقن نم و دوب

 رفآو مناخ ار اهنآ شقن هک یرهرت و نز
 یم ضرظدتدرکم اقا « نایربصن» و رحم

 ء ادیپ یریگ رد نمرخرس دمب و مداد
 و دوب شا نیا تیسخث بیسع مبدرک

 مراد

 نوا

 امنیس هرات - ۴۰6 هرامش

 راثآ ۱ هماشبامن یهمجرت ایآ تسا ۰

 ۳ تسه دیف ای یءهدیقفس «تشر» الثم

 : دینا وخب هدند آ یهتفه

 ییف رب ناتسبات
 کا یقدواپ "

 داديم ضرد اهیتحد + هک دوبن ءا شراک
 یخ دوخ ضرق یهرهب نهرخرس و

 . ترک
 یلعنارش رد هک رساح لاح رد []

 دومک لبقزا یتالکشم اب هک مياهتفرگ رارق

 و میتسه هحاوم هدسبون اب نلاس شاجک

 مک ناع رتات رد شبامن و یلارجا تاناکما

 ناماورس ناهدوخ رتاثت هب دیاب ام هکشیا اب

 , میهنب

 رتن هب نداد نامایورس اب نم -
 ۰ اما مقفاوم كش نودب نامدوخ

ِ 
 یصوسح نی

 تزهرود نیا راد رّماح لاح رد

 هکنیا ینعب دناطبت رم محل زیچ همه مينکیم

 هدافتسا رد امراک اب مه «تشرب» راک

 طابترا نامدرخ یاهراکیایبیرادربءهرهب و
 اب تسا مک ناهدوخ رتاتت هک هلئسم نیا دراد

 تب مجرتم رصقم میراد مک هتشون
 ميتسهرتاتن راک ردنا تسد ام یتقو []

 ارجا و میسیونا یناربا یهماشبامن میئاوتیم
 رنانت فرص تسیابیم هک یژرنا ینهی مینک
 یهمجرت تمج دون یناربا شیابن و

 . تسا هد فرصم یجراخ شیامت
 رکف هک حس صخث یهدیقع نیا -

 یگنرفراک ۵ اب هد مناوتیم رتناسآ منکیم
 همجرت و منک تاختنا از یکی و مئاوخ
 ار راکنیا تبرف مه کتیا لیلد رک

 مراک رگا الاح ۰ تسا زچ متسد مح مراد

 درادن یناربا تلاسا اپ و دوشیمن یناریآ
 لماوع زا هتسن نآ هک تسا نیا لیلدب
 یناریا یگدنیوت راک هب دیاب هک یئابتجا

 هکنیا لیلدب تسین دنک ثامک

 یلیخ
 دننکیمت راک رتاثت

 تسد ه ملت هک یناک مات یتمی دوش

 دنرادن یدایز تیلاعف رقاثت راک رد دنراد

 ضرق دنوريمت مه رتات ندید هب ین

 هدکشناد همهنیاام رضاح لاح رد دینامرفب

 ینالیصحتلاغ ران هلاسره هک ميرلد یپد | یاع
 دنرادن یطابترا یه رتات د افیا لا هنرا+
 دنبایب دتناوت,م هک ميراد یدایز صاخثا
 اما دیایب ر- یوخ راک و دننک عورش و

 یهطبار هکنیا تلعپ دنک یمن ار یک نینچ

 مروظنم هتل تسا هفر نیا رتاثت اب مدرم

 و لئاسم نیا و تسا ,درک لوصحت یهقبط

 مناسود اپ -م هک دتسین ییاهزیچ تالاکشم

 زا هئابر پاچ اب تب رنه كي ناونم

 هدامآ ای و نلاس دوبمک نوچ مرابرب نیل
 ووو هثیپ نه ندوبن
 یار درام یلک

 هاب توت سی
 زوم هچو منکادیپ ار تخت نت

 هننیوت «

 رداب .دنک یمن راک اما ,میراد دایز

 حب ۵و یلسا_ناعم ون 0 دیاب ,ششاع نیا

 ابز كلدوک

 سرو كي+ حایتحا

 نا رگید

۹ ۴ 
 ی

ِِ 

. 

 (هیقب) هچخب رات
 ی ۳۳۳

 ابد یارب ینسحم دیجم رگید راب
 نسسخام ار دمناوج تال ملیف «ملیف

 یلمخم هالک ثاب شن رگ افیا دوخ

 ملیف نیا هک تفگ ناوتیم تارجب . دوب

 یلعخم هالک ی ءاهبلف یرس هدنک زاغآ
 یاهبنک وقاچ . اهیر اکطا رفا زا اما . دون

 ناسه سحع یربخ نآ رن جیار

 زا راب نیا ار شدوخ یقالخا یاهنیس

 , دو هدروآ نآ بونج و رهث ه اتسور

 یگنا درملاح حرش « ملیف . دوب مه قفوم
 اعم زا ونابیتشپ هک دوب تال كي یاه
 قحرا تسد دون رضاح یتیق جیه و درکیم

 دوس

 نیا بوح شورف . درادیمنرب تقیقح و
 رکفا سه ار یرگید نازاسلیف هتخاس

 زا . تخادا هدر نیرد یناهبلیف نتخاس

 نا هک .افا رکفش ناشوک رتکد هلمج

 . دزاسب ملیف « اهمدآ

 ۵« رهن بونج» لاس نیمه رد

 [آ رد هک یملیف . دمآ هدرپ رب یر
 قو . درد دشت داعر امتس و كنه

 روت را تباکح هک دوب یاهتخاس نیتسخن
 هک اهغخرف . درکیم شاهدنزاس یناملس

 دو امسس یهدرکلیصحت راس تی اب
 تسفو ایادب ان هک تخا- ار ملیف ننا

 > رد شیامب ۵ و دخ هلثم مه دعب و . دون ۱

 >تهرف و شوروخ یرخف . دمآ
 رج تبوج دتشا دی زاب نآ رد یریما

 رابتالا و ناکشا سنج دیب نم هک
 رابنالا و داوج یاقآ دنزرف



 توست 2
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 بم *ِ
 او اه اف دو دو بم کج

 : یاهابسس رد هتفه نمود ر اغآ

 (شرجت)اراتسآ و نوراک - نامک نیگنر - ایرد_نوفسیتس- انیاس - ناريا - كيغساپ - لاسروینوآ
 ۰ ی
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 دنکیم مدّقت ۲۸5 ام :.-ناهواس

 هاتخم بو فالبل یایتم یععو

> 
 ۳ را

 >سسسس سم سس ۳-۹

0 0» 

۰ 

 ۳۹ ۱ ِب |

 را رد ی رد رد و رد را را را را دا دا رو ی ی ی ی ی ی ی ی ی کا ات

 ۱ ی ات ۳۳ هه ۳



 ۷ گنهرف شوبراد

 نسا نیحعهدادپ هورگ اب نمنوخ

 یهتعه.دنکی مینا رگ
 تگ همیاش نیا یهرابرد كنه ز ۴ ۰

 گندکب ۷ یاهدع هدابب هورگ رد

 تسا لا هد بیرق هک مینکیم یراکنه
 ثكاسبا هک یمهانت . مباهف گو مه هب

 لاع ۰ تسا هدش را رقرب ام نس را

 ثابحسیه ۰ دحو حیه 4

 7 اسیدح 9 فرح
 یتدم یه هک تسا تسرد

 زا رد از ملا و منوب لا نمیوخ زهر [> . یناکملطگنشوه
 دوشیمن لیلد نیا اما ماهدرک رک رمتم رهش
 هورگ . هنگ اهر ار یمیدق ناراب هک

 هقاب ار شدوخ بلاسق نوکا ههدایی (۳) یرتاثت یهزات لصف زاغآ یهنابب» 9
 ,سچ زور تسا هتفرگ لکش هزا و

 هورگ یاضنا هک دوشیم ثعان ۰ یئاهدعباخ

 ؟دراد تشح هداقتنا زا رت امت هرادا

 وا مس ! دی راد رب «یزابهرادا»زا تسدناباقآ #۶

 «یمشاهیدهمهژ هزات یاهتشون ۳ 2 بیاد ر < اه ته
 _ِ ی و۱ هتحصرب رتداک «,دایپ ۶ ر ورک زاتحم [7]

 بنا رم دیان و تس نادا هرحالال) دخ رازگر

 یرگید یامادمتتیقاع و ( دوش يط یر

 زا گره ۷/

 کر درو ِ
 همان رب یهرادا لا رگی# اب ی لک حاشحا

 !رایهلسوهدیاب دشاب اد رتاثت یاه

 اهنآ یراکمه ناهاوخ : هرادا هب یاهماب
 تمحالصدیلات زا سپ هرادا : هاگ نآ .د

 شفرسگ تدخ هب رانساوخ هک یهورگ عنع هرادا زا جراخ راک زا
 یر  تراک هدغ نیا هحنانچ :تسا هدش شنا رگیزاد

 یورادا اما دندرک شودخم رت

 یاهتل ناتآ یفارحنا

 « دنشاب هتشاد» شیب رو یاهعادرب اب تسن رد دننام یصخن هک تسا ننا

 ادا ۸ حراخ رد تیلاعف یمزاجا اهنآ هب تسکر ش اب بس لثم رد هد «عیلع .ایحب»

 دو ك یه راک ننا اما دوشیم هداد ؛ «هداوناخ ثاب زا ؛هه» دنام یلاب رس رد

 رب 2 1 ۳
 ۳ هاحتحم ار هلئسب هک تساجسه و دراد یاسر مات یاههعانرت قع هرآ

 یادحبج دمحا : یدازهک محا ناناوجخاک زا «حلود ه:شابنآ]
 4 ر « نامرک ] یهرادا نارگیزاب زا هک یلاههورگ . .دهدیم : لایرس نیا رد روضح هک درادن دوح

 ی دند هر ۰ ً تورا رد !رجا یار ۴۳ت ۳ د , دشاب هرادا نیا رک

 :تشاد + یصامشا اضر و یگناگب رتاتت یهو 3 "راس ناناوج خاک نا دیاب ۰ دنکیم هدافتا رتات یار ؟ ینا رگب ۳ ٍب
 ِ لی 4 هیاز با وت دیج ار میرگ نیارد هک دش هدب و و ح دیف ن اتباهدیا یقرعیردار عوصوب !ردوخ رابتعا « دندخ فرحم قیرط نیا

 چ را و ؟ شامنن را مای ار «خلود» یهمانیامن .دن ؛رج" ون ۱ تی اب شبامن روشورب رد لثعلایف دنزادنایم رطح هب ( دشاب هنناد رگا)
 ن مسلب 2ر

 تنانارچ خاک رد رگید راب «خلود» «یرفهچییصم » و هتون «یگناگیدوعس»
 ۰ 1 7 درک ینادرگر اک نآ

 ی ِ ۳ شاعن نا نارگند ی
 ۷۳ نب 2و ری نخ .یرقا؛یلع هم « یگناگب نوعس ۰ یتنه

 تیرادازا ,يا#ف» ؛ هک دنیونب لابس و _.عونمم رد "ر هراچ هار هرادا اما
 سوت یزردم ۱۰ زاتتیاهدیانر ۰ زاغآ رد . دیداهتبلاعف هنوگ نیا ندرک

 راد همادا یراسب هچرگ هدوینتفریذب لح ما سا

 اهنیس هراتس سس ۲۰4 هرامش _ .-. ۳۳ هحفص و



 یرفعج دسحم .
 ُِم

 یناضد مرکاضر
 ..تسا هتفر نیب زا رتائت اب هدرکلیصحت هقبط یهطبار

 هط و مراد ماجنا ی یشیامن یاه وشیم ,ضوح ر# ط اهتیمخ ۰ طاح هک ی ناکاب و ن ور رتاثترگیزاب «ییاسرمرک 6

 تکرش زین نایز یاهده هک کردیم دنمرته یتع < م ار همماج تلوترب » بینیانز#آ مو
 منادیم ار یناع «تشرب» . «روالدهنن»د لثم تسه ینوگ رگ ۱0 7 >وب یکدروخاو دقنم هم هدنچ یعا تمیق : هلبجر قو

 راس دنج و یاهتخر هچ رد [] ؟اثابت هک مادنخاسیروط ار اهنیا نیمدب هک یم هصجیتن دندب- ار نچ یهمجاف نادنمربهم - 5 را ادیدج (الیوپ» تحادناروت

 سناسلهتخر نآ رد ايآ و دیدرک لیصحت ایحح مپ دوشیم ضوع ناندب نآ ۷۲ هک یاهلام ۲۰۰۰ كنهرف دنتفرگ غ» یهتشو «نیدلاویهلک»

 ؟ دیربد 1 دیه 9 يا 3  ماگنع طسم یا رس یناملا یهدسیو «

 وب نویزیولت و امنیس نم یهتشر ب ننمیلوگیم یتفو منکيم رکف نم تا سیف رد تمات هح وااب هناهب یاب , تادت غر# ی
 « مایتاب هباغ 5 ی ز ۱ هی «تب 1 نروصنت گید یاهراک ۳ همانشیامن نیا

 د رک یم مه لیصحت راک نمش لاس ه نم و ررطنیا ادیا 4 : اعم  هتشنفک كادع ع ورک اب زد و مياتش وگتفک 4
 اهوپدوتس رکی مداد میجرت دعب و ۳ رگب یلعبا + ق تشرپ اهمجرت یاهزاک «ب

 روح لاح و موش راک لوفثم اجنآ محل رم هک .دو گاج > وتلباق ییرتاثت تاکن یواح

 یرتاثت تاجاس-ا هک یدح رد یناملآ ناب گانه رف .ن 1 وا فده ۶ ورش ٍ

 : لاتم روط .متکیم هدافتسا دنک مقر ارم یهارنتفأی هب عورش هتفر هتفو دوب یدادجا ییتوبزیولت شیامت هک میدیش []

 / منکیم هجرت از رفت هب طوبرم یاهرا هتشرب» هب تون هک یماگم و ریررچ اینابردیراث شب 6
 ار نیدلاوهیلک هماشیامن نیا ۲7 ناب هکنبا ینیب شزومآالم عضو ینوگ ۴. "لماش وآ ییرطن دسریم  نک تبحص نامیارب شیامنو زا

 : س
 ارچ تروصنا رد و دیدرک باختلا ناندوخ رسکانامت یی ناهج اب رگیزاب ینی دوب یرنه یویشو یعامتجا و ینایم شیال كي غارپ یاهزیگناهچ اب

 1 دیدرکن باختنا تشرب یاهراک زا ینفو التم دون شوع اشابت ایوراک لوط ناگنهنگ دن م اف درک خوک را

 همل اعم هماشامآ یداپژز گددعت نم دونس «تشرب» «روالدتت » دروع « مینو کاو مینویصتحاو تاتو رم «نیدلاو ,علک» : ییالنر + 9

 مسنک باختنا ار اهنآ زا یکی ان منکیم شراک رخآ ۷: هروالدهتن» ارچ هک دوشیم دقتعموا ننکادنو ناهج ریینت تیج یهار نابلآ یاب زو آنا و
 مه رک بم زین ار «تشرب» یاهراکژا اتود دهدیم باوج ؟ دش هپبنت و داد هملدل ار دنوش شو ناثدوخ دیاباهمتآ هک دوب ییگدنز هب و دهدیم یور "انح

 9« نسناد یرگید و هدنچ نهآ تمیق» یکی -یمهیبنت و .ایریگیم سرد دینیبیم هک اش شو مه ناهج اهنآ نیش شرع ب: طارش و رکراک رهوش و تل
 مدوخ زین ار اهنآ ینادرکراک و همجرت یلک یلیخ «تشرب» ینیب ناهج نیا دیو ردو سا (تشرب) یلک یهفلم :یاودوخ بیم یتعص یهعماج اپ رد ت
 متشاد ءدهعب 73 ی ندیم و >۳ هنازرف » هک شیامن سا ۵

 ن تفرب» دوم نیلوآ نیدلاویبلک همانشبامن ۳7 اجک رد ار ناملآ تایدا اش [] « كنهرف » ار ناتسسا « دنراد تکررش ؛روپنلژ

 1 دینکیم راک لفتسم هک تسیاهیاشیابز تبن اش تخانش یهثیر و دیدرک لیصحت ناهج یاراد رگبزاب دوخ ینعب تسا از هدوسپ نم دوخ یدهمب رثأ ک
 هب قلعتم هک ار« ناتسا» را میم ؟ تساجک زا ناملآ تاییدا هب .یک فیرام ۳ و

 ۳ مفوب ناملآ رد لام وه رس  خ . دما 7" هی " ِ ی رپد ینیب
 ههرد و مدرک راک دوب « و او ۰ ی 5 س س درک «تشرب» یشزوحآ + مروآيم رطاخب نم هک اجنآ |

 ۳ ۳ رتات یهلیمژ رد و". ماهدرسک همجرت نم هک « ن راه برسدد+

۱ 
 ناتدوخ ار رثا نيا ینادرگراک ۲7

 یکی : |۱9 یکس»رد اد می تاثت یزا نیرتب  هیتید لب
 گادردکیم !یکدنژ قیرط نیا زا فا ۱

 دوجو مه «تشرب» راک , حس" نیم تمدن در درام ۰۴۵۵ هنارا «اجنموخرو یر نم
 تل راک و باختنا رد مت

 مته مدوخ شلوئم بک یر کف هکحپ یاهراک زا اجنیا رد الثع

 ۳ راد نویربولت و امنیسیهتشرپ تیم
 یرتنعح خیرات رادقم اپ ۳۰ هحفس ر» هیقب مدش یرتائت اما مدناوخناملآ دیک جیجو , هک ار یاهاشبامن دنچ مان ۳ و ینوخىه نامش دراد ۵ !امش

 نیف كنج زاد دنکیم ادیپ

۷ 

 ابثس هرات ب ۲۰6 هرامش _  - ۳۳ هحفص 9



 اردناساک هاگ رذگ

 سوتاتساک ناب جروچج : نادرگر اک

 یتنویولراک : هدسک هیهن
 ت زتاک ترتار - جیووکنامجا : تیزات

 سوت امساک نابحروج
 تیسادلگ ی رج : زاگنهآ
 بس رهذراچبر تم نرولایفو : ناکیزاب

۱ 

 هسهن میلیف .:اعبا ددادتعسو یا ریارا ر
 یزاسلیفیولام-اگ هک دیددباناما - دس

 د و دهعن یاهیس یعون هب هک
 تیعفوم نیا زا« و گچ

 لاح نیع
 هدراد لیامندسبهماع

 هک مينسییم « دریگیم رپ شامسس عقنب

 ویکیکن
 وارج" و شاد یارب هدنکهیهن تاک رادن
 لباف ترا كس "رحان و هلداح د منس

 راک ادا سح تساهنفا تسد یاهفرح روب

 لماوعع زا یرادریهرهب راک رد وا

 مهار یناسا یاهدده هک یا وتما شادمآ

 هولج هنا رهالقتع ؛ دراد هاب دوخ اب

 ۶ يم
 یایفده
 يا رجادع اشلا

 هکنبا 4 افامم دبننیب لدت نادج و

 هست یاس ناسا تخت

 رارق مه ملی یهثداح رب

 یلوس کس

 ددناشکی ا رب

 ؟ریپ ینیلزت تعاح ون ریتم
 سه یساس ياهاناپب لاح رپ

 بیا رطعا« داجیه رادوریگ رد یجانامن

 هدابتسااب ۹ ؟ یو

 ینمسلف هحاتفا یهداح ها ی ۱

 راک راغا نابه_!

 ةوتس هداین

 ان رگ رج هی ساشا هع

 اکی رم

 یناهج تن
 دب وتس  روهنح ونز

 اب ملا ناخج هکلهب نیازا اهنآ را یکی

 دسنوم رایهر هآهار قیرط زا و دربیم
 هدرگد

 ار اتداح نیا ینوخب سوت اهساک

 ینوخ نامهلو «دبوک و كايماند . دزاس

 یمچات ادننف رگ زایتخا رد یار نآ زا مه

 ههجاو زا یچانامت هکیروط :درگسم رپ

 نآمامل هک ۰وثسم مرگ نانچ هثداح نا اب

 بم ۳ هحفص

۱1 

 یزاب ناملآ یگنج تاباتج هک ی تیانج.درب  نالنام « ایمنآ تخانشاما ۰ تاهدنهد

 اه«تات رابه اب دکيم یعادت ار  یاههنح تدت كیدرن قیرط نیازاو

 اکنو راطف یاههبوک درک مونو رهم لثم هدر د مرال ینمداعلا هوق اح ۱
 ۳ قوق تا ينان

 باتراو اه ؛ حلسم نیلفاحم نتفرگ تیم اهاهد تا راملف

 یحسج نابعع مهلاو ءاتتسا كي اب اهم" ددرک را رف : هلعلار هب وفوم هدناب هتشادن

 یوس دوخ یوف هماشاب هک تسا نیرفاسم دونسن دوخ بطاخم اب

 تک م یعتو سح "رز یرزتکم لک هیس یهاگآ راک اه«دآ نناهمسک هان 7 ۱ ۵ و

 د هدنریگب تم رد ار راطف لرتتک هک  یوجتسجرد نابنک یلپل اب هک مينيار ارح همسرم

9 2 
 نا یرا دام رهف هب میلی هک .تساهبا ۵ رحلاجاو

 ز سا سلوره یجفاجاف ثاب
 هوم نا رسوه و هفرم و نم یلز ترهث هاب باهات این فذاش یجحص هب اب

 یو الف طوفس یهنحص هک .دیآيم رلفب  اهررس زا لرتک دود ( رندراگ واز

 ینالنم لاح رد اهاپوک لخاد نتفرگو لپ نی ودنکم لاح نیلوره دوعاب و روع

 من روایسدایب_رگااما هس دشان یاهزات راک نیش یگنح عباس نایحاع را یکن رسه نز

 یلیح یوگلا یئاههحص نیچ نتخاس هک تسا یرباص

 یورشامن نرتگر رز » ملیف سوناتساک و تیئرولتم زا یلاخ مناخ :

 یلکر ول لاح رب تا نکنع ۲اجا یچاثاعت هکننا زا نارگن

 رسه رذاچ هباح دون هضق تیها هجوتم

 لباص : ته دوخ راک عورش و ادا رد یچالامتهب رندراگاوا میاخ قلرط زایتسرف

 شزاسیتيعفوم نسنچ رد و دنکی م هولج لوق

 رهونیا و اهن نسج باختنا رزابهک

 ؛ دراد یلوح
 «نسهر لموت,ب,لیبس

 وههک یزاسایف داونع هب سوناهساک را

 . هد یراگز ور هچ نیس هک دهدیمادن

 امسس لمصتسم و یدادرارق یاههبج اب وا هک موش هتثکاب دبدهت یاهحلسا اب دیابسم

 هبنکه اگن - دیآيم رظنب یداعریغ یمک یاقآاب رگید یئاجرد .

 و سلرسچ رتکد نینهک یمفاو بلارم (سره دراجرل سلرسچ ناناناج رتکد

 ناناعرهق مادم رد و دوشیم رارفرا شرسه ره نیربشتحا زمدرو « هک ميوتساشآ

 دزاسا رثآ مرهون
 حسی وتهب ملسف هکار ینتم اب رتت تالتحل

 سیم دراد رب یه شا هبصا رتخآ نابیو هنداح

 ابی هل داح ادو گر د ملبف یارجام لو . (درولافوس) دوخ هکر ات ااح رداب و هات تک رخ اب و درواس ماود ناچنه .دناوت
 ۴ ِب 3 ی دن 1 1 .هاهیدآ 1

 دیعم هاگن یولج رد هنافئاتیاهمویاب یراضفرگ ۰+ یعون هلاهنآ .درگم رارف یسلیخ ددعن تلهاک نآ یاهبنآ و ملف
 ۰ هد ایوا ممه هاب هم ی رع+ هدر باس

۳ 

 گبددهزا !ردوخ تبار رطان یکدوک  دوضخ 4 هکیرولعن :دناهدخ التم یک ل ِ ۳ ۳ ٍ

 سا رتع اب تالفحل نیمه یط رد
۳ 

 س ه.ش ناثن یمچاشامسهب

 یراکه نیک یهدنک هیهن
 تشاد رودرظن زا دیان مه ار

 من رایم ین ایا و دنها وخیم هچ هک .دنادس

 كيدزن هک دنآیمرظن ؟ دنلانیم هچ زا هچ

 و تسین زاسلیف رظنن دروم اهمدآ  ندخ

 هل داح سن دراد

 رث نیلوئدبرگب
 م ۲ رسکل ترب) یرکع لبلک

 تساهدون هچ سنحاهبم زیگنا

 یس ویو راک چه
 تافالم

 ارچ
 دوجه یمات بحاص ناگراس اب ددجحم

 یاهلاس روآداب رندراگاوا و رتسکنلنرب
 واهدادرا رف هک

 تسها وا یار هک هچنآ
 ارد وح ؟دم دلاب طح تاشنامزآ اکی ربا

 یلاعذا ملیف ناگ دیو اما س تس رجام و مدد ِ 7
 ۰ ِِ پ مسناد سئو لثع د دیس رینک كب رد

 تسا یلاسس سچ یناللع
 سيم میصت یزنکم نوچ - دنرادنیا زچ ٩ دع

 دلاهدناعراونساز اجرباپ مه زونه شیاههناهب  یرامییراشتنا زا یریگو لج یارن هک دریگ ۱ یا خساب یزنکم لک
 رءدراک مناخ و رتسکسل ریظشن ایا وریب رگید سس ت یر

 دن اهدش تونرف
 هب نآ ندنانکاب ار را لایت رس ماین

 ۳ ین زا اردناساک هاگرگ كلورتم لب يور

 هدماينیئوگخماب یارب وا دوچ «درادن لا وئس

 یرامسن اب « اغا زا دیا اععف هکنی تست

 سانک یریگ ردج لرتنک لباق ریغ و رومرم
 نایراس هب هلبح سخ یراوع مجاپم نوج

 یراسس كايب الت و هدولآی ناهجتشادهب

 شب یک ان رخ تیعمو « هدشخ دلا رخ

 *راوس دئوس هب تاهدروا را رف یا روا

 راطلاهحرد یاههبوک رتتسو دونم رالعف

 كرم كپ .تلاح روطق و دزایم هدولآ ۱

 نآ نیرفاس هکیلاح رد :درگسم دوخ)

 دوخ یصوصخ یاب رادا رگ
 و هیون سوتاهساکر اک هک تیاجنا رد

 تالش هاسیوت ناراکمه ربات و تیراب

 هدییاد

 ۳ تا رتعاو نداد,

 یژوسلدروطه و ینانا لیاسیا رز
 ام لاح رهب نوچ دادیم
 تحرک

 نایفاراس . یس . دراچیر
 هرهناهتیعف وب نیچ زا ینوخب تسایاهف رح یهدشباسجح نوصضع ثاب اب نایفاراب

 طفحییوخرار هعق یهبج ودره و درگ طونرمشتعادب هک دهدیبرسار یاهمق يسايس

 یحدخ باسح الباک ملیف كي رد و دنکیم  راکرد دایع و دیص نتفرگ رارق 4 دونیم
 ۷ ريمی وآ و و تاعا زا تاملید كب دیص ودنآ یگتخابلد و مه

 هتک راک یلایز رتخد دابص و تسا یدوه ناسبرع

 ینسزورتیلملاسب نامزاس كاب تمدخ رد
 ار نابفاراس میلب# نیا هتیلا هنارگ رارق

 سافت سلاديسايس ملیف كپ ناونیمل

 7 نامهرد و دنوشیمل هتفرگ یج نآ یسایس
 د وسح ات دنریگیم رارق ربوآتسد دح

 اهن دل وب هدرت شیاهآ یاسارب

 روح نا زاسلف هلجزا هک نایفا ران

 اس۰۰۰ :
 ست

 دنا 4 تسد یرازاب

 یاهف رح كب _ریظ نایفاران

 گرعمیاهتسعقوم اب تعبریلیخ ودنکیمراک
 هک هنر ره و

 دوداهدادرا

 دوکات وا !

 اهم

 دیآيم راک لو رسغو

 مادزا دنا وتیم درگ مست

 رچهک دیددبات اهننم - دوش

 79 یارب هک ینیعقوم زا هتساوخن
 .دریگن هرها هنخا-

۳ 

 اس هزاش ب ۲۰6 هرامش





 نارهت رد یدورن

 8 ۰.۰ (ایژرم
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۱۱-3 

 نآ ور نش ور :نتمیقسوم
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